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Styrdokument rörande andre kurator
Dokumentet innehåller:
•

Utdrag ur nationens stadgar, fastställda av landskapet den 23 mars 2015. Utdraget
består av de paragrafer som är särskilt viktiga för andre kurator att känna till. Det
har i sig ingen formell ställning och kan därför justeras av förste kurator efter behov,
så länge det inte utökas med regler som inte ingår i nationens stadgar.

•

Befattningsbeskrivning för andre kurator, fastställd av styrelsen den 3 november
2016, senast ändrad den 12 maj 2017. Eventuella noter i texten ingår inte i
befattningsbeskrivningen, utan är utformade av angivna kontaktpersoner för att
förtydliga tanken bakom den specifika formuleringen. Noter kan därför, om skäl
föreligger, justeras av förste kurator.

www.v-dala.se

Styrdokument rörande
Andre kurator

Uppdaterad 2017-05-12
Sidan 2 av 6

Andre kurator
Ur nationens stadgar
Stadgarna fastställda av landskapet den 23 mars 2015
Ämbetsmän 1:13
Nationens ämbetsmän är förste kurator, andre kurator, bibliotekarie samt skattmästare.
Befrielse från avgift 3:5
Ämbetsmännen, sekreteraren, klubbmästaren, klubbmästarinnan, barmästaren och
pubchefen är befriade från terminsavgift.
Presidium 5:4
Landskapets presidium utgörs av förste kurator (ordförande), andre kurator (förste vice
ordförande), bibliotekarien (andre vice ordförande) och sekreteraren (protokollförande).
Sammansättning 6:1
Styrelsen består av inspektor, proinspektor (i förekommande fall), förste kurator, andre
kurator, bibliotekarie, skattmästare, biträdande skattmästare (i förekommande fall), var
avgången inspektor eller skattmästare i tre år räknat från avgången, senast avgångna förste
och andre kurator samt åtta övriga ledamöter valda på landskap. Styrelsen utser inom sig
ordförande och vice ordförande (se även 11:5−8). Nationens sekreterare för protokoll enligt
12:5, men är inte ledamot av styrelsen.
Sammansättning 8:17
Programutskottet består av andre kurator (ordförande), förste kurator (vice ordförande),
bibliotekarien, senast avgångne förste och andre kurator samt åtta övriga ledamöter (8:18).
Klubbmästaren, klubbmästarinnan, barmästaren, pubchefen och sånganföraren äger
närvaro- och yttranderätt, men är inte ledamöter i utskottet. Om ordförande se 11:21−24.
Nationens sekreterare för protokoll enligt 12:5, men är inte ledamot av utskottet.
Andre kurator 10:5
Andre kurator utövar tillsyn över all verksamhet i nationshuset.
Val 10:6
Andre kurator utses vid höstterminens andra lagtima landskap för en tid av ett år i enlighet
med vad som i 16:2 och 16:5 är stadgat.
Valbarhet 10:7
Valbar är envar senior eller till senior valbar junior, som råder över sin egendom och som
föreslagits i enlighet med 5:23.
Åligganden 10:8
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Andre kurator åligger
att vid förfall för förste kurator fullgöra dennes åligganden;
att i övrigt biträda förste kurator i dennes arbete;
att vara landskapets förste vice ordförande;
att vara självskriven ledamot av styrelsen;
att i förekommande fall vara självskriven ledamot av styrelsens arbetsutskott;
att vara självskriven ledamot av valnämnden;
att vara självskriven ledamot av programutskottet och vara dess ordförande (se även 11:24);
att vara självskriven ledamot av informationsutskottet;
att om denne för sin verksamhet finner gott delta i samtliga nämnders, utskotts och övriga
organs sammanträden utom vid sammanträde i granskningsnämnden;
att leda klubbmästaren, klubbmästarinnan, barmästaren och pubchefen i deras arbete;
att ansvara för nationens medlemsregister;
att inom givna ekonomiska ramar handlägga frågor angående nationslokalernas
användning till nationens olika aktiviteter;
att på tillkännagivna tider mottaga besök i nationsärenden;
att tillsammans med förste kurator ingå i kuratorskonventet;
att representera nationen i de stiftelser, föreningar och andra organ vilkas stadgar så
föreskriver;
att i övrigt fatta och verkställa beslut i enlighet med fastställd arbetsinstruktion och
befattningsbeskrivning.
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Andre kurator
Befattningsbeskrivning
Fastställd av styrelsen den 3 november 2016, ändrad den 12 maj 2017
På styrelsens uppdrag framarbetade av: Carl Mikael Carlsson, Charlii Enström, Emelie Gustafson,
Anna Henriksson, Sofia Ludén
Allmänt för befattningshavare
Andre kurator åligger
att omedelbart efter tillträdet skaffa noggrann kännedom om nationens organisation samt
rutiner och praxis i andre kurators arbete,1
att tillse att inkommande handlingar beaktas och arkiveras samt vid behov besvaras,
att inte sprida känslig information som kommit henne eller honom tillkänna i rollen,
att ansvara för att utkvitterade nycklar handhas och förvaras på ett betryggande sätt samt
vid ämbetstidens utgång återlämnas till ekonomi- och fastighetschefen,2
att till efterträdaren utforma en promemoria med praktiska och detaljerade anvisningar och
tips i arbetet och senast två veckor efter avslutad mandatperiod överlämna ett exemplar till
granskningsnämnden,
att i möjligaste mån stå till efterträdares förfogande vid frågor och problem,
att utföra sina åligganden för nationens bästa.
Expeditionstid
Andre kurator åligger
att, under expeditionstid och därutöver i mån av tid och efter behov, vägleda
nationsmedlemmar och gäster i frågor gällande nationen;
att, om han eller hon inte kan närvara under ordinarie expeditionstid, från minst en vecka
före den utsatta tiden tillkännage denna frånvaro via nationens anslagstavla och hemsida;
att, vid akut frånvaro, tillse att besökare får möjlighet att meddela ärende och
kontaktuppgifter, samt att vid återkomsten utan dröjsmål behandla dessa ärenden;
att tillse att expeditionstid inte försummas annat än när synnerliga skäl föreligger;3
att, utöver expeditionstid, vara anträffbar i möjligaste mån.
Landskap och nämnder
Andre kurator åligger
att fullgöra sina skyldigheter inför, under och efter landskap i enlighet med landskapets
arbetsordning;
Genom att bland annat studera företrädarens promemoria samt senaste årets samtliga protokoll från
styrelse, i förekommande fall dess arbetsutskott och programutskottet.
2 Andre kurator är ansvarig även om de utkvitterade nycklarna har lånats ut.
3 Möten med Kuratorskonventet och andra externa organisationer är giltig anledning, medan möten vars
tidpunkt andre kurator kan påverka inte är det. Expeditionstid försummas endast i yttersta nödfall till förmån
för andra av andre kurators arbetsuppgifter.
1
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att vid varje landskap meddela hur många landsmän nationen har samt hur många som har
nyinskrivits under terminen;
att fullgöra de åligganden som tillkommer varje ledamot av valnämnden;
att fullgöra de åligganden som tillkommer varje ledamot av seniorskonventet.
Ledamot i styrelsen
Andre kurator åligger
att i samråd med styrelsens ordförande kalla nationens styrelse till sammanträde enligt vad
som föreskrivs i nationens stadgar samt tillse att erforderliga beslutsunderlag i god tid
tillsändes ledamöter och eventuella andra berörda,
att vid varje styrelsemöte meddela hur många landsmän nationen har samt hur många som
har nyinskrivits under terminen,
att fullgöra de åligganden som tillkommer varje styrelseledamot.
Ordförande i programutskottet
Andre kurator åligger
att leda programutskottets arbete och ansvara för att det bedrivs i enlighet med särskild
arbetsinstruktion;
att efter behandling och beslut i programutskottet föreslå priser och avgifter att gälla under
samtliga nationsarrangemang samt efter godkännande av arbetsutskottet tillse att beslutade
belopp följs;4
att inför nationens baler och gasker inhämta ekonomi- och fastighetschefens godkännande
av arrangemangets budget;
att inför och under nationens baler och gasker stödja övriga funktionärer i deras
arbetsuppgifter;
att efter rådfrågande av förste kurator handlägga och besluta i frågor angående disposition
av nationslokalerna och inventarierna i enlighet med programutskottets beslut;
att ansvara för att upprättad inventarieförteckning kontinuerligt uppdateras;
att tillse att klubbmästaren, klubbmästarinnan, barmästaren, pubchefen, uthyrningssäljaren
och scenmästaren verkställer arbetsuppgifter som åläggs dem av programutskottet och i
övrigt följer gällande befattningsbeskrivningar, samt bistå dem i deras arbete;
att varje termin i samråd med ekonomi- och fastighetschefen planera och genomföra en
utbildning för nationens nya heltidsarvoderade befattningshavare;
att i samråd med uthyrningssäljaren fatta beslut om uthyrningar i enlighet med gällande
policy samt meddela ekonomi- och fastighetschefen om beslutet.
Ledamot i informationsutskottet
Andre kurator åligger
att bevaka informationsutskottets arbete och tillse att nationens arrangemang marknadsförs
på ett genomtänkt och kostnadseffektivt sätt,
att fullgöra de åligganden som tillkommer varje ledamot i informationsutskottet.

Detta innefattar exempelvis priser i baren och riktpriser för uthyrningar. Kuvertpriser för de gasker och
baler hanteras i samband med respektive arrangemangs budget.
4
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Redovisningsansvar
Andre kurator åligger
att sammanställa Q-rapport över försäljning minst en gång per månad;
att säkerställa att all arrangemangsredovisning utförs av ansvariga befattningshavare;
att löpande kontrollera att dagskassor sätts in på banken enligt rutin;
att redovisa samtliga nollställningsnummer från kassor för vidarerapportering till
nationens revisor;
att tillse att intäkter från inskrivningar, gästkortsförsäljning och profilsaker kontinuerligt
redovisas och insätts hos ekonomi- och fastighetschefen;
att under inskrivningsperioden vara behjälplig med granskning av kontaktutskottets
redovisningar;
att i övrigt utföra ekonomisk redovisning enligt anvisningar från granskningsnämnden och
ekonomi- och fastighetschefen.
Ytterligare arbetsuppgifter
Andre kurator åligger
att i samband med nyinskrivningar tillse att medlemsmatrikel alltid ifylls och arkiveras,
att tillsammans med förste kurator ansvara för att medlemsregistret fortlöpande
uppdateras,
att tillsammans med förste kurator tillse att Kuratorskonventets policyer följs,
att representera nationen i Klubbmästarkonventet.
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