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1. ALLMÄNNA STADGANDEN
Allmänt 1:1
Västmanlands-Dala nation är en sammanslutning av studerande, främst sådana som har
anknytning till Västmanland och Dalarna.
Ändamål 1:2
Nationens ändamål är att skapa en miljö som främjar nationsmedlemmarnas studier, trivsel och
personliga utveckling, samt att verka för medlemmarnas andliga och fysiska fostran, befordra
ett gott kamratskap och bereda tillfälle till inbördes hjälp.
1:3
Nationens verksamhet skall vara politiskt och religiöst obunden.
Medlemskap 1:4
Nationen består av medlemmar, här kallade landsmän och hedersledamöter. Berättigad att bli
landsman är vid Uppsala universitet registrerad studerande som antingen
1. är född och uppvuxen i Västmanland eller Dalarna,
2. eljest är eller varit där mantalsskriven eller
3. är nära anhörig till nuvarande eller före detta landsman.
Om hedersledamöter är särskilt stadgat (1:10 och 1:11).
1:5
Till landsman kan även antagas:
1. annan vid Uppsala universitet inskriven person,
2. studerande som deltar i annan högskoleutbildning i Uppsala samt
3. i enlighet med nationens styrelses beslut studerande som deltar i annan utbildning i
Uppsala.
Inskrivning 1:6
Den som vill inträda i nationen skall lämna sådana uppgifter som erfordras för att frågan om
medlemskap skall kunna prövas, och erlägga stadgade avgifter.
Stödjande 1:7
Landsman eller förutvarande landsman som efter avslutade studier önskar kvarstå eller
återinträda i nationen får göra detta mot erläggande av stadgad terminsavgift (se även 3:2).
Beslutanderätt 1:8
Nationens högsta beslutanderätt utövas av landsmännen samlade till landskap.
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Inspektor 1:9
Nationen skall välja en akademisk lärare till inspektor med uppgift att ägna uppmärksamhet åt
nationen och främja dess intressen.
Hedersledamot 1:10
Nationen kan till hedersledamot för livstiden välja:
1. person som gjort sig synnerligen förtjänt om nationen;
2. person av utmärkt vetenskaplig, konstnärlig, litterär eller medborgerlig förtjänst, som
antingen tillhört eller tillhör nationen eller är född eller uppvuxen inom Västmanland
eller Dalarna eller där haft eller har sin verksamhet eller som eljest har nära anknytning
till nationen.
Inspektor är självskriven hedersledamot.
1:11
Hedersledamot som inte samtidigt är landsman är fritagen från varje förpliktelse enligt kap 3
men äger rätt att närvara vid landskap och deltaga i överläggningar men icke i beslut, såvida
inte gällande premie- och stipendiereglementen föreskriver annorlunda, samt att deltaga i
seniorskonventets överläggningar och beslut rörande valborgsmässoaftonens premier.
Befattningshavare 1:12
Nationens befattningshavare är de nationens medlemmar eller utomstående som av något av
nationens organ eller av erkänd sammanslutning tillsvidare eller för viss mandattid uppdragits
viss befattning inom eller utom nationen.
Ämbetsmän 1:13
Nationens ämbetsmän är förste kurator, andre kurator, bibliotekarie samt skattmästare.
Funktionärer 1:14
Nationens funktionärer är
1. utskottens ledamöter, utom ämbetsmännen;
2. de som behandlas i 12:4−12:24;
3. annan befattningshavare, som i nationens verksamhetsplan upptas som funktionär (se
12:28).
Ekonomisk förvaltning 1:15
Nationens ekonomiska förvaltning indelas i fondförvaltning och allmän förvaltning. Med
fondförvaltning avses förvaltningen av nationens premie- och stipendiefonder samt nationens
stödfond. All annan förvaltning kallas allmän förvaltning.
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Räkenskapsår 1:16
Nationens räkenskapsår omfattar tiden 1 juli−30 juni.
Firmateckning 1:17
Nationens firma tecknas av nationens styrelse eller av den eller dem som styrelsen därtill utser
(6:6).
Handlingars offentlighet 1:18
Landsman äger ta del av samtliga nationens handlingar och protokoll med undantag av
handlingar i disciplinärenden eller konfidentiell självdeklaration eller ekonomiska upplysningar
i låneärenden eller sådana handlingar eller protokoll, vilkas offentliggörande skulle skada
nationens intressen (6:6).
Viss representation 1:19
Nationen representeras i konvent, stiftelser, styrelser eller andra organ i enlighet med dessa
stadgar eller nationens styrelses beslut.
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2. ORGANISATION
Allmänt 2:1
Nationens verksamhet utövas av landskapet genom styrelsen, nämnder och utskott.
Nämnder 2:2
Nationens nämnder är:
Granskningsnämnden
Stipendienämnden
Valnämnden
Utskott 2:3
Nationens utskott är:
Biblioteksutskottet
Idrottsutskottet
Informationsutskottet
Internationella utskottet
Kontaktutskottet
Programutskottet
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3. LANDSMÄN
Allmänt 3:1
Landsmännen indelas i recentiorer, juniorer och seniorer. Landsman är recentior från
tidpunkten för sitt inträde i nationen till dess han eller hon upphöjs till junior. Till junior
upphöjs recentior då han eller hon för sin tredje termin erlagt stadgad terminsavgift. Till senior
upphöjs junior då han eller hon
1. vid lagtima landskap för goda förtjänster därtill väljs eller
2. vid lagtima eller urtima landskap väljs till ämbetsman.
Valbar till senior är envar junior som råder över sin egendom och som för minst fem terminer
erlagt stadgad terminsavgift.
Studerande och äldre landsmän 3:2
Landsmännen indelas dessutom i studerande och äldre landsmän. Äldre landsman är
1. den akademiska lärare som så begär, som inte är förste kurator, andre kurator,
bibliotekarie eller funktionär vid nationen;
2. den junior eller senior som så begär, som inte längre bedriver akademiska studier och
som inte är förste kurator, andre kurator, bibliotekarie eller funktionär vid nationen.
Annan landsman är studerande landsman.
Skyldigheter 3:3
Landsman är skyldig
att inom föreskriven tid erlägga avgifter enligt 3:4,
att på kallelse infinna sig hos inspektor eller förste kurator,
att i övrigt ställa sig nationens stadgar och beslut till efterrättelse.
Terminsavgifter 3:4
Terminsavgifter till nationen bestämmes för varje räkenskapsår i samband med fastställande av
budget. Landskapet beslutar vilka avgifter som ska erläggas.
Befrielse från avgift 3:5
Ämbetsmännen, sekreteraren, klubbmästaren, klubbmästarinnan, barmästaren och pubchefen är
befriade från terminsavgift.
3:6
Styrelsen kan efter särskild prövning bevilja annan landsman befrielse från terminsavgift.
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Rättigheter 3:7
Landsman som fullgjort sina skyldigheter mot nationen äger rätt att enligt styrelsens beslut eller
på de villkor dessa stadgar eller andra föreskrifter uppställer
1. begagna nationens lokaler och dess biblioteks böcker, tidskrifter, tidningar och övriga för
gemensamt bruk avsedda tillhörigheter;
2. deltaga i nationens tillställningar;
3. hos granskningsnämnden anföra besvär i enlighet med 15:2 över beslut som nationen
eller något av dess organ fattat;
4. hos inspektor anföra klagomål över beslut som nationen eller något av dess organ fattat,
samt över ämbetsmännens sätt att handha sina ämbeten;
5. i övrigt åtnjuta de allmänna förmåner som nationen erbjuder.
Studerande landsman som fullgjort sina skyldigheter mot nationen äger dessutom rätt att enligt
styrelsens beslut eller på de villkor dessa stadgar eller andra föreskrifter uppställer
6. deltaga i landskapets överläggningar och beslut,
7. erhålla lån ur nationens därför avsedda fonder och ur handlånekassan.
Övertidig skuld 3:8
Övertidig skuld är
1.
2.
3.
4.

förfallen låneskuld,
terminsavgift som ej erlagts inom föreskriven tid,
lån ur nationens bibliotek som förfallit till återlämnande,
annan skuld till nationen som ej erlagts inom föreskriven tid.
3:9

Så länge landsman häftar i övertidig skuld till nationen är han eller hon förlustig
1.
2.
3.
4.
5.

rösträtt och valbarhet,
rätt att vid landskap väcka förslag,
rätt till lån ur dess fonder och bibliotek,
rätt att erhålla och uppbära stipendier,
rätt att erhålla intyg om skuldfrihet vid utträde.
Förseelse 3:10

Begår landsman mindre ordningsförseelse mot nationen får förste kurator efter utredning
meddela varning. Om sådan varning skall nationens styrelse underrättas.
3:11
Begår landsman upprepade smärre ordningsförseelser mot nationen eller förseelser mot
nationen eller förseelse som ej kan betecknas som ringa får förste kurator anställa förhör och
nationens styrelse därefter besluta om temporär avstängning från nationen.
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3:12
Begår landsman trots varning och/eller temporär avstängning ytterligare förseelse mot nationen
eller om landsman ej reglerat förfallen skuld till nationen skall nationens styrelse anställa förhör.
Därefter kan landskapet besluta om uteslutning ur nationen.
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4. INSPEKTOR
Allmänt 4:1
Nationens verksamhet utövas under överinseende av inspektor.
Val 4:2
Inspektor väljs av landsmännen för en tid av fem år. Valet sker på urtima landskap i enlighet
med vad som i 16:2 och 16:5 är stadgat.
Valbarhet 4:3
Om valbarhet för inspektor stadgas i 1:9.
Åligganden 4:4
Inspektor åligger
att om möjligt närvara vid landskap;
att vara självskriven ledamot av styrelsen;
att tillsammans med förste kurator företräda nationen;
att i allmänhet tillse att givna bestämmelser, lagar och förordningar följs av nationens organ och
befattningshavare;
att på sätt han eller hon finner lämpligt främja nationens intressen.
4:5
Inspektor äger
att deltaga i nämnders, utskotts och andra nationsorgans sammanträden varvid han eller hon
dock ej har rösträtt;
att förkasta nationens beslut eller val, om han eller hon finner dem strida mot universitetets
statuter, nationens stadgar, reglementen, stipendie- och premiereglementen eller mot allmän
lag;
att om klagan anförs hos henne eller honom över beslut som fattats av nationen eller något av
dess organ, upptaga klagomålen till prövning och vidtaga nödiga åtgärder;
att om anmärkning föreligger mot ämbetsmans sätt att handha sitt ämbete, vidtaga lämpliga
åtgärder;
att utfärda tjänstgöringsintyg för nationens befattningshavare;
att underskriva viktigare handlingar som utgår i nationens namn;
att begära urtima landskap.
Nyval 4:6
Avgår inspektor före mandattidens utgång skall nyval ske enligt 4:2.
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Proinspektor 4:7
Är inspektor för längre tid förhindrad att utöva sin befattning, skall nationen för denna tid välja
en proinspektor. Nationen kan även för annan tid, dock högst fem år åt gången, välja
proinspektor.
Val 4:8
Proinspektor väljs av lagtima eller urtima landskap i enlighet med vad som i 16:2 och 16:5 är
stadgat.
Valbarhet 4:9
För valbarhet gäller 1:9.
Åligganden 4:10
Proinspektor åligger
att biträda inspektor i dennes åligganden;
att vara självskriven ledamot av styrelsen;
att, när inspektor har förhinder, eller då så eljest finnes lämpligt, utföra dennes åligganden.
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5. LANDSKAPET
Allmänt 5:1
Nationen sammanträder till lagtima och urtima landskap samt till högtidslandskap.
5:2
Landskapet sammanträder inför inspektor såvida han eller hon ej är förhindrad.
Åligganden 5:3
Landskapet åligger
att i enlighet med gällande förordningar och dessa stadgar besluta om alla nationens
angelägenheter, varvid dock under inga omständigheter beslut om fördelning eller skingring av
nationens samlade förmögenhet får fattas;
att för nationens styrelse och nämnder antaga reglementen.
Presidium 5:4
Landskapets presidium utgörs av förste kurator (ordförande), andre kurator (förste vice
ordförande), bibliotekarien (andre vice ordförande) och sekreteraren (protokollförande).
5:5
Presidiet åligger
att leda landskapets arbete.
Kallelse 5:6
Landskapet kallas av förste kurator. Personlig kallelse skall tillställas de studerande
landsmännen senast sjunde dagen före landskapet. Med kallelsen skall följa preliminär
föredragningslista. Den föredragningslista som skall föreläggas landskapet anslås på nationens
anslagstavla senast tre dagar före landskapet.
5:7
Lagtima landskap skall därutöver tillkännages genom anslag på nationens anslagstavla senast
femton dagar före landskapet.
Landskapsperiod 5:8
Landskap skall hållas under tiden 1 september−20 december och 10 januari−31 maj.
Lagtima 5:9
Tre lagtima landskap skall hållas varje termin, det första senast den 1 oktober respektive den 1
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mars, det andra senast den 15 november respektive den 15 april, det tredje före
landskapsperiods utgång (5:8). Tid för landskap bestäms av förste kurator efter samråd med
inspektor.
Urtima 5:10
Nationen skall kallas till urtima landskap när inspektor eller förste kurator finner erforderligt
eller minst 100 studerande landsmän skriftligen hos förste kurator anhåller därom. Tid för
sådant landskap bestäms av förste kurator efter samråd med inspektor.
5:11
Vid urtima landskap får endast behandlas den eller de frågor för vilka landskapet kallats.
Högtidslandskap 5:12
Den 30 april varje år skall högtidslandskap hållas för utdelande av valborgsmässoaftonens
premier.
5:13
Till högtidslandskap kallas, förutom de studerande landsmännen, nationens hedersledamöter.
5:14
Högtidslandskapet åligger
att i solenna former behandla premie- och stipendieärenden i enlighet med gällande premie och
stipendiereglementen.
Höstterminens första lagtima landskap 5:15
Vid höstterminens första lagtima landskap åligger det landskapet
att utse stipendiesekreterare enligt 12:10,
att utse arkivarie enligt 12:17,
att utse marskalk enligt 12:20,
att utse fanbärare enligt 12:22,
att utse ledamöter i nationens bostadsstiftelses styrelse i enlighet med bostadsstiftelsens stadgar
samt enligt 12:25,
att behandla revisionsberättelse över förste kurators förvaltning,
att behandla revisionsberättelse över biblioteksutskottets och bibliotekariens förvaltning,
att behandla revisionsberättelse över internationella utskottets och internationella sekreterarens
förvaltning,
att behandla revisionsberättelse över sekreterarens förvaltning,
att behandla förvaltningsberättelse och revisionsberättelse över förvaltningen av nationens
bostadsstiftelse enligt stiftelsens stadgar.
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Höstterminens andra lagtima landskap 5:16
Vid höstterminens andra lagtima landskap åligger det landskapet
att utse andre kurator enligt 10:6,
att utse kontaktsekreterare enligt 11:30,
att utse biträdande kontaktsekreterare enligt 12:15,
att utse informationssekreterare enligt 11:34,
att utse biträdande informationssekreterare enligt 12:16,
att utse pubchef enligt 12:9,
att utse två ledamöter till nationens styrelse enligt 6:2,
att utse två ledamöter till programutskottet enligt 8:18,
att behandla revisionsberättelse över klubbmästarens förvaltning,
att behandla revisionsberättelse över klubbmästarinnans förvaltning,
att behandla revisionsberättelse över barmästarens förvaltning,
att behandla revisionsberättelse över pubchefens förvaltning.
Höstterminens tredje lagtima landskap 5:17
Vid höstterminens tredje lagtima landskap åligger det landskapet
att behandla bokslut och revisionsberättelse över allmänna förvaltningen,
att behandla bokslut och revisionsberättelse över fondförvaltningen,
att utse auktoriserad revisor och revisorssuppleant för nationens bostadsstiftelse enligt
stiftelsens stadgar och i enlighet med 14:7,
att utse idrottssekreterare enligt 11:42,
att utse biträdande idrottssekreterare enligt 12:14,
att utse idrottsutskottets sektionsledare enligt 8:33,
att utse fyra ledamöter i kontaktutskottet enligt 8:24,
att utse informationsutskottets redaktörer enligt 8:27,
att utse två övriga ledamöter i informationsutskottet enligt 8:27,
att utse klubbmästare enligt 12:6,
att utse klubbmästarinna enligt 12:7,
att utse barmästare enligt 12:8,
att utse antikvarie enligt 12:18,
att utse sånganförare enligt 12:23,
att utse innehavare av premiet "Uno Timms Minne" enligt gällande premiereglemente,
att utse innehavare av premiet "En äldre landsmans julgåva" enligt gällande premiereglemente.
Vårterminens första lagtima landskap 5:18
Vid vårterminens första lagtima landskap åligger det landskapet
att utse tre ledamöter i granskningsnämnden enligt 7:17;
att utse sommartingsvärd enligt 12:24;
att utse elektorsnämnd för premiet till Axel Billströms minne, "En god kamrat", enligt gällande
premiereglemente;
att vart tredje år utse elektorsnämnd för premiet "Forsbergs belöning" enligt gällande
premiereglemente;
att behandla revisionsberättelse över programutskottets och andre kurators förvaltning;
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att behandla revisionsberättelse över informationsutskottets och informationssekreterarens
förvaltning;
att behandla revisionsberättelse över idrottsutskottets och idrottssekreterarens förvaltning;
att behandla revisionsberättelse över kontaktutskottets och kontaktsekreterarens förvaltning.
Vårterminens andra lagtima landskap 5:19
Vid vårterminens andra lagtima landskap åligger det landskapet
att utse förste kurator enligt 10:2,
att utse bibliotekarie enligt 10:10,
att utse biträdande bibliotekarie enligt 12:12,
att vart tredje år utse skattmästare enligt 10:14,
att utse pubchef enligt 12:9,
att utse hyresförhandlare enligt 12:26,
att utse två ledamöter i valnämnden enligt 7:28,
att behandla revisionsberättelse över klubbmästarens förvaltning,
att behandla revisionsberättelse över klubbmästarinnans förvaltning,
att behandla revisionsberättelse över barmästarens förvaltning,
att behandla revisionsberättelse över pubchefens förvaltning.
Vårterminens tredje lagtima landskap 5:20
Vid vårterminens tredje lagtima landskap åligger det landskapet
att antaga budget för nästkommande räkenskapsår,
att antaga verksamhetsplan för nästkommande räkenskapsår,
att fastställa terminsavgifternas storlek för nästkommande räkenskapsår,
att utse internationell sekreterare enligt 11:38,
att utse biträdande internationell sekreterare enligt 12:13,
att utse internationella utskottets sex övriga ledamöter enligt 8:30,
att utse biblioteksutskottets ämnesrepresentanter enligt 8:21,
att utse fyra ledamöter i kontaktutskottet enligt 8:24,
att utse auktoriserad revisor och revisorssuppleant enligt 14:2,
att utse sånganförare enligt 12:23,
att utse historiograf enligt 12:19,
att utse sekreterare enligt 12:4,
att utse klubbmästare enligt 12:6,
att utse klubbmästarinna enligt 12:7,
att utse barmästare enligt 12:8.
Yttrande-, förslags- och rösträtt 5:21
Yttrande- och förslagsrätt tillkommer varje landsman som fullgjort sina skyldigheter mot
nationen enligt 3:3. Rösträtt tillkommer varje studerande landsman som fullgjort samma
skyldigheter.
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Ärende 5:22
Ärende avsett att föredragas inför landskapet skall vara skriftligen avfattat och inlämnat till
förste kurator senast tionde dagen före landskapet. Varje landskapsärende skall innan det
föredrages, vara berett av styrelsen eller vederbörande nämnd.
Förslag 5:23
Förslag till val av hedersledamot skall vara förste kurator tillhanda senast tjugonde dagen före
landskapet. Förslag till val av senior eller befattningshavare skall vara förste kurator tillhanda
senast sju dagar före landskapet.
Övrig fråga 5:24
Fråga, som ej är upptagen på föredragningslistan, får upptagas till behandling på begäran av tre
fjärdedelar av de närvarande röstberättigade landsmännen, såvida landskapets ordförande det
medger, och även avgöras genom beslut på samma landskap. Fråga om stadgeändring får inte
upptagas som övrig fråga.
Beslut 5:25
I enlighet med kapitel 16.
Protokoll 5:26
Vid landskap skall protokoll föras. Protokollet ska vara förste kurator tillhanda en vecka efter
landskapets avslutande.
Reservation 5:27
Mot landskapsbeslut äger landsman, som deltagit i omröstning, få avvikande mening tagen till
protokollet om detta anmälts före landskapets slut och om reservationsmotivering inom tre
dagar efter landskapet skriftligen inlämnats till förste kurator för intagande i protokollet.
Jäv 5:28
Landsman får ej deltaga i omröstning rörande ansvarsfrihet för sig själv eller för sådant organ,
som han eller hon tillhört under den tid som avses i beslutet, eller eljest i ärende vars utgång kan
lända henne eller honom till avsevärd nytta eller skada.
Beslutsjustering 5:29
Alla landskapsbeslut skall för att få omedelbart gällande kraft justeras vid samma landskap.
Protokollsjustering 5:30
Landskapets protokoll justeras, förutom av förste kurator, av två därtill utsedda justerare.
Protokollet skall vara justerat två veckor efter landskapets avslutande.
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6. NATIONENS STYRELSE
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.
Val 6:2
Styrelsens åtta övriga ledamöter väljs vid höstterminens andra lagtima landskap för en tid av
fyra år på så sätt att två utses varje år. Val sker i enlighet med vad som i 16:2 och 16:5 är stadgat.
Valbarhet 6:3
Valbar är envar hedersledamot, senior eller till senior valbar junior, som råder över sin egendom
och som föreslagits i enlighet med 5:23.
Befogenhet 6:4
Styrelsen utövar nationens beslutsrätt i de ärenden i vilka den bemyndigas av landskapet
genom dessa stadgar, fastställt reglemente eller särskilt beslut. Vad som därtill i reglementen,
stipendieförfattningar eller annorledes är stadgat om förvaltningsutskott gäller i tillämpliga
delar för styrelsen.
Ansvarighet 6:5
Styrelsen är ansvarig inför landskapet.
Åligganden 6:6
Styrelsen åligger
att leda nationens verksamhet;
att övervaka underställda organ och befattningshavare;
att på bästa sätt förvalta och vårda nationens tillgångar;
att tillse att nationens räkenskaper förs i enlighet med bokföringslagen;
att teckna nationens firma enligt 1:17;
att till landskapet avge yttrande över förslag till ändring av dessa stadgar och över förslag till
reglemente eller arbetsordning eller till ändring däri (17:5);
att till landskapet bereda samtliga de ärenden som skall behandlas av landskapet utom
nämndärenden;
att inför landskapet väcka de förslag den finner påkallade;
att verkställa av landskapet fattade beslut eller att tillse att dessa verkställs;
att avgöra sådan ekonomisk fråga, som ryms inom budgeterat resultat;
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att till vårterminens tredje lagtima landskap framlägga förslag till verksamhetsplan samt förslag
till budget för kommande räkenskapsår;
att till landskapet avge förslag till hedersledamöter;
att till landskapet avge förslag till inspektor och i förekommande fall proinspektor;
att till landskapet avge förslag till skattmästare och i förekommande fall biträdande
skattmästare;
att själv eller genom ombud på nationens vägnar söka, kära och svara;
att anställa tjänstemän;
att utse vikarier för nationens befattningshavare;
att utfärda instruktioner för samtliga underställda organ och befattningshavare;
att besluta om handlingars utlämnande enligt 1:18.
Kallelse 6:7
Styrelsen sammanträder på kallelse av dess ordförande.
Sammanträde 6:8
Styrelsen skall årligen hålla minst sex sammanträden varav tre under höstterminens och tre
under vårterminens landskapsperiod.
6:9
Extra styrelsesammanträde skall hållas när inspektor eller förste kurator finner erforderligt eller
när så begärs av minst hälften av styrelsens ledamöter eller i förekommande fall av den eller de
befattningshavare som styrelsen därtill bemyndigar.
Yttrande- och förslagsrätt 6:10
Förslagsrätt tillkommer styrelseledamot och varje landsman. Yttranderätt tillkommer, utöver
styrelseledamot, annan som genom särskilt beslut av styrelsen getts sådan rätt.
Förslag 6:11
Förslag eller framställningar av annan än styrelseledamot som är avsedda att framläggas inför
styrelsen skall vara skriftligen avfattade och inlämnade till förste kurator.
Övrig fråga 6:12
Fråga som inte är upptagen på föredragningslistan, får upptagas till behandling då samtliga
närvarande styrelseledamöter begär det och kan även avgöras på samma sammanträde.
Rösträtt 6:13
Rösträtt tillkommer styrelsens ledamöter.
Beslutsmässighet 6:14
Styrelsen är beslutsmässig när minst hälften av ledamöterna jämte ordförande är närvarande.
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Beslut 6:15
Beslut fattas genom öppen omröstning med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening
ordföranden biträder. Vid val skiljer i sådant fall lotten.
Jäv 6:16
Styrelseledamot får ej deltaga i omröstning i ärenden som rör henne eller honom eller nära
anhörig.
Förslag till personval 6:17
Föreslagen till val av hedersledamot, inspektor, proinspektor, skattmästare eller biträdande
skattmästare är endast den, som erhållit två tredjedelar av avgivna ej kasserade röster. Namn
som ej erhållit sådan majoritet skall inte intagas i styrelsens protokoll.
Protokoll 6:18
Vid styrelsesammanträde skall protokoll föras. Protokollet ska vara förste kurator tillhanda en
vecka efter sammanträdets avslutande.
Reservation 6:19
Mot styrelsebeslut äger ledamot, som deltagit i omröstning, få avvikande mening tagen till
protokollet om detta anmälts före sammanträdets slut och om reservationsmotivering inom tre
dagar efter sammanträdet skriftligen inlämnats till förste kurator för intagande i protokollet.
Beslutsjustering 6:20
Alla styrelsebeslut skall för att få omedelbart gällande kraft justeras vid samma sammanträde.
Protokollsjustering 6:21
Styrelsens sammanträdesprotokoll justeras av ordföranden. Protokollet skall vara justerat två
veckor efter sammanträdets avslutande.
Arbetsutskott 6:22
Om styrelsen finner lämpligt för sin verksamhet äger den för varje räkenskapsår inom sig utse
ett arbetsutskott.
Sammansättning 6:23
Förste och andre kurator skall vara självskrivna ledamöter av sådant utskott. Utskottet skall i
övrigt ha den sammansättning som styrelsen bestämmer.
Befogenhet 6:24
Styrelsens arbetsutskott utövar den beslutanderätt det bemyndigats till av styrelsen antingen
genom fastställd arbetsinstruktion eller särskilt beslut.
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Ansvarighet 6:25
Styrelsens arbetsutskott är ansvarigt inför styrelsen.
Ordförande 6:26
Styrelsens arbetsutskott utser inom sig en ordförande.
Kallelse 6:27
Styrelsens arbetsutskott sammanträder på kallelse av dess ordförande.
Sammanträden 6:28
Vad som i 6:10−21 sägs om styrelsen skall i tillämpliga delar gälla för styrelsens arbetsutskott.
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7. NATIONENS NÄMNDER
Befogenhet 7:1
Nämnd utövar nationens beslutanderätt i de ärenden i vilka den bemyndigats av landskapet
genom dessa stadgar, fastställt reglemente eller särskilt beslut.
Ansvarighet 7:2
Nämnd är ansvarig inför landskapet.
Åligganden 7:3
Nämnd åligger
att till landskapet bereda ärenden inom sitt verksamhetsområde,
att till landskapet inkomma med de förslag och föredraga de ärenden den finner påkallade,
att självständigt utöva den beslutanderätt den bemyndigats till enligt 7:1.
Kallelse 7:4
Nämnd sammanträder på kallelse av dess ordförande.
Sammanträden 7:5
Nämnd skall sammanträda då gällande premie- och stipendiereglementen eller dess verksamhet
det fordrar eller då inspektor, förste kurator eller minst hälften av nämndens ledamöter så
begär.
Yttrande- och förslagsrätt 7:6
Förslagsrätt tillkommer nämnds ledamot och varje landsman. Yttranderätt tillkommer − utöver
nämnds ledamot, inspektor och förste kurator − annan som av nämnd getts sådan rätt.
Övrig fråga 7:7
Nämnd kan vid sammanträde med enkel majoritet besluta om behandling av på
föredragningslistan ej upptagen fråga.
Rösträtt 7:8
Rösträtt tillkommer nämnds ledamöter.
Beslutsmässighet 7:9
Nämnd är beslutsmässig då minst hälften av dess ledamöter är närvarande. Stipendienämnden
är emellertid beslutsmässig då minst fem av nämndens medlemmar är närvarande.
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Beslut 7:10
Beslut fattas genom öppen omröstning med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening
ordföranden biträder. Vid val skiljer i sådant fall lotten.
Jäv 7:11
Nämndledamot får inte deltaga i omröstning i ärenden som rör henne eller honom eller nära
anhörig till henne eller honom.
Protokoll 7:12
Protokoll skall föras vid nämnds sammanträde. Protokollet ska vara förste kurator tillhanda en
vecka efter sammanträdets avslutande.
Beslutsjustering 7:13
Alla nämndbeslut skall för att få omedelbart gällande kraft justeras vid samma sammanträde.
Protokollsjustering 7:14
Nämnds sammanträdesprotokoll justeras av ordföranden. Protokollet skall vara justerat två
veckor efter sammanträdets avslutande.
Reglemente 7:15
Om nämnds arbete föreskrivs vidare i reglemente.
Granskningsnämnden
Sammansättning 7:16
Nationens granskningsnämnd består av sex ledamöter. Granskningsnämnden utser inom sig
ordförande och vice ordförande (se även 11:9−12).
Val 7:17
Granskningsnämndens sex ledamöter utses vid vårterminens första lagtima landskap för en tid
av två år. Tre ledamöter utses varje år. Granskningsnämndens ledamöter tillträder vid
valtillfället.
Valbarhet 7:18
Valbar är senior eller till senior valbar junior, som råder över sin egendom och som föreslagits i
enlighet med 5:23.
Åligganden 7:19
Granskningsnämnden åligger
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att i samråd med nationens revisor (14:1) fortlöpande utföra revision av styrelsens förvaltning,
innefattande allmänna förvaltningen och fondförvaltningen;
att fortlöpande utföra revision av nationens samtliga övriga verksamheter enligt reglemente för
granskningsnämnden;
att årligen till förste kurator inge revisionsberättelse över styrelsens förvaltning, innefattande
allmänna förvaltningen och fondförvaltningen före höstterminens tredje lagtima landskap (14:5);
att i enlighet med reglemente för nämnden till förste kurator inge revisionsberättelse över
respektive befattningshavares förvaltning;
att handha ärenden rörande besvär över landskaps, styrelsens, nämnds eller utskotts beslut (kap
15);
att bereda ärenden rörande ändring av dessa stadgar, reglementen och arbetsordning (17:5−6).
Besvär 7:20
Nämnden äger vid prövning av besvär upphäva överklagat beslut och återförvisa ärendet för
förnyad behandling. Vid sådan prövning äger nämnden endast uttala sig i frågan huruvida
formella fel begåtts vid fattandet av det beslut som besväret avser. Prövning av besluts riktighet
eller lämplighet i sak tillkommer ej nämnden.
Jäv 7:21
Är ledamot själv föremål för revision och granskning av granskningsnämnden, äger han eller
hon inte delta i motsvarande granskning.
Stipendienämnden
Stipendienämnden 7:22
Nationens stipendienämnd utgörs av dess seniorskonvent.
Sammansättning 7:23
Seniorskonventet består av inspektor, skattmästare, de studerande landsmän som är seniorer
samt i förekommande fall biträdande skattmästare. Äldre landsman som är senior äger närvaro, yttrande- och förslagsrätt, men är inte ledamot av konventet. Senior som är ledamot av
granskningsnämnden äger ej delta i behandlingen av stipendieärenden. Seniorskonventet utser
inom sig ordförande och vice ordförande. Om förste kurator se 10:4. Om stipendiesekreterare se
12:11. Nationens sekreterare för protokoll enligt 12:5, men är inte ledamot av konventet.
Val 7:24
Val sker enligt 3:1.
Valbarhet 7:25
Om valbarhet stadgas i 3:1.
Åligganden 7:26
Seniorskonventet åligger
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att utdela de premier och stipendier vilkas reglementen så föreskriver;
att i enlighet med gällande premie- och stipendiereglementen upprätta förslag till innehavare av
de premier och stipendier, vilka utdelas av landskapet, universitetet eller annan myndighet;
att i förekommande fall fatta beslut rörande prolongation och bevakning av utdelade stipendier;
att yttra sig i frågor som hänskjuts till konventet.
Valnämnden
Sammansättning 7:27
Nationens valnämnd består av förste kurator, andre kurator, senast avgångne förste kurator,
bibliotekarien, klubbmästaren, klubbmästarinnan, barmästaren, pubchefen, kontaktsekreteraren,
idrottssekreteraren, internationella sekreteraren, informationssekreteraren samt fyra övriga
ledamöter. Valnämnden utser inom sig ordförande och vice ordförande (11:17−20). Nationens
sekreterare för protokoll enligt 12:5, men är inte ledamot av nämnden.
Val 7:28
Valnämndens fyra övriga ledamöter utses vid vårterminens andra lagtima landskap för en tid
av två år. Två ledamöter utses varje år. Valnämndens ledamöter tillträder vid valtillfället.
Valbarhet 7:29
Valbar är varje landsman, som råder över sin egendom.
Åligganden 7:30
Valnämnden åligger
att, inför landskapet, till varje utlyst befattning utom inspektor, proinspektor, skattmästare och
biträdande skattmästare, föreslå en valbar person;
att, om det anses skäligt, föreslå ytterligare personer i enlighet med 12:20 och 12:22−24;
att senast tre dagar före landskapet kungöra sina förslag på nationens anslagstavla;
att senast tre dagar före landskapet kungöra vilka övriga valbara som i enlighet med 5:23
föreslagits till respektive befattning;
att om sökande är föremål för granskning gällande tidigare innehavd befattning, inhämta
granskningsnämndens synpunkter innan förslagen kungörs.
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8. NATIONENS UTSKOTT
Valbarhet 8:1
Valbar är varje landsman, som råder över sin egendom.
Befogenhet 8:2
Utskott äger handlägga ärenden och fatta beslut i de frågor i vilka det bemyndigats av
landskapet eller styrelsen, genom dessa stadgar, fastställd arbetsinstruktion eller särskilt beslut.
Ansvarighet 8:3
Utskott är ansvarigt inför styrelsen.
Åligganden 8:4
Utskott åligger
att till styrelsen bereda ärenden inom sitt verksamhetsområde,
att kontinuerligt följa utvecklingen inom allt som är av betydelse för utskottets verksamhet,
att i styrelsen väcka de förslag det finner påkallat.
Kallelse 8:5
Utskott sammanträder på kallelse av dess ordförande.
Sammanträden 8:6
Utskott skall sammanträda då dess verksamhet det fordrar eller då inspektor, förste kurator
eller minst hälften av utskottets ledamöter så begär.
Yttrande- och förslagsrätt 8:7
Förslagsrätt tillkommer varje landsman. Yttranderätt tillkommer, utöver utskotts- och
styrelseledamot, annan som av utskott givits sådan rätt.
Övrig fråga 8:8
Utskott kan vid sammanträde med enkel majoritet besluta om behandling av på
föredragningslistan ej upptagen fråga.
Rösträtt 8:9
Rösträtt tillkommer utskotts ledamöter.
Beslutsmässighet 8:10
Utskott är beslutsmässigt då minst hälften av dess ledamöter är närvarande.
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Beslut 8:11
Beslut fattas genom öppen omröstning med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening
ordföranden biträder. Vid val skiljer i sådant fall lotten.
Jäv 8:12
Utskottsledamot får inte deltaga i omröstning i ärenden som rör henne eller honom eller nära
anhörig till henne eller honom.
Protokoll 8:13
Protokoll skall föras vid utskotts sammanträde. Protokollet ska vara förste kurator tillhanda en
vecka efter sammanträdets avslutande.
Beslutsjustering 8:14
Alla utskottsbeslut skall för att få omedelbart gällande kraft justeras vid samma sammanträde.
Protokollsjustering 8:15
Utskotts sammanträdesprotokoll justeras av ordföranden. Protokollet skall vara justerat två
veckor efter sammanträdets avslutande.
Arbetsinstruktion 8:16
Om utskotts arbete föreskrivs vidare i arbetsinstruktion.
Programutskottet
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 närvarooch 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.
Val 8:18
Fyra av programutskottets ledamöter utses vid höstterminens andra lagtima landskap för en tid
av två år. Två ledamöter utses varje år. Fyra mandat i programutskottet är förbehållna senast
avgångna klubbmästare, klubbmästarinna, barmästare och pubchef. Var och en av dessa äger
dock närsomhelst ställa sin plats till landskapets förfogande att fylla för resten av terminen.
Åligganden 8:19
Programutskottet åligger
att samordna och utveckla all sådan nationens verksamhet som inte faller inom annat organs
särskilda ansvarsområde,
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att i enlighet med fastställd arbetsinstruktion vårda och tillgängliggöra nationens lokaler.
Biblioteksutskottet
Sammansättning 8:20
Biblioteksutskottet består av bibliotekarie (ordförande), biträdande bibliotekarie (vice
ordförande), senast avgångne bibliotekarien, arkivarien, antikvarien samt representanter för de
ämnesområden som i nationens verksamhetsplan närmare bestämmes. Om ordförande se
11:25−28.
Val 8:21
Biblioteksutskottets ämnesrepresentanter utses vid vårterminens tredje lagtima landskap för en
tid av ett år.
Åligganden 8:22
Biblioteksutskottet åligger
att förteckna nationens arkiv, bibliotek och konstsamling;
att tillhandahålla landsmännen kurs- och annan litteratur enligt fastställd arbetsinstruktion;
att i enlighet med fastställd arbetsinstruktion vårda och tillgängliggöra nationens bibliotek.
Kontaktutskottet
Sammansättning 8:23
Kontaktutskottet består av kontaktsekreterare (ordförande tillika recentiorsförman), biträdande
kontaktsekreterare (vice ordförande) samt åtta övriga ledamöter. Om ordförande se 11:29−32.
Val 8:24
Av kontaktutskottets övriga ledamöter utses hälften vid höstterminens tredje lagtima landskap
och hälften vid vårterminens tredje lagtima landskap för en tid av ett år.
Åligganden 8:25
Kontaktutskottet åligger
att samordna och utveckla nationens rekrytering och mottagande av nya medlemmar.
Informationsutskottet
Sammansättning 8:26
Informationsutskottet består av informationssekreteraren (ordförande), biträdande
informationssekreteraren (vice ordförande), förste kurator, andre kurator, redaktörerna för var
och en av de informationskanaler som i nationens verksamhetsplan närmare bestämmes samt
två övriga ledamöter. Om ordförande se 11:33−36.
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Val 8:27
Informationsutskottets redaktörer och två övriga ledamöter utses vid höstterminens tredje
lagtima landskap för en tid av ett år.
Åligganden 8:28
Informationsutskottet åligger
att samordna och utveckla nationens informationskanaler.
Internationella utskottet
Sammansättning 8:29
Internationella utskottet består av internationella sekreteraren (ordförande), biträdande
internationella sekreteraren (vice ordförande) samt sex övriga ledamöter. Om ordförande se
11:37−40.
Val 8:30
Internationella utskottets sex övriga ledamöter utses vid vårterminens tredje lagtima landskap
för en tid av ett år.
Åligganden 8:31
Internationella utskottet åligger
att samordna och utveckla nationens utbyte med vänorganisationer och utländska universitet.
Idrottsutskottet
Sammansättning 8:32
Idrottsutskottet består av idrottssekreteraren (ordförande), biträdande idrottssekreteraren (vice
ordförande) samt ledarna för var och en av de idrottssektioner som i nationens verksamhetsplan
närmare bestämmes. Om ordförande se 11:41−44.
Val 8:33
Idrottsutskottets sektionsledare utses vid höstterminens tredje lagtima landskap för en tid av ett
år.
Åligganden 8:34
Idrottsutskottet åligger
att samordna och utveckla nationens idrottssektioner.
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9. ALLMÄNT OM NATIONENS BEFATTNINGSHAVARE
Befattningshavare 9:1
Nationens befattningshavare är de nationens medlemmar eller utomstående som av något av
nationens organ eller av erkänd sammanslutning tillsvidare eller för viss mandattid uppdragits
viss befattning inom eller utom nationen (1:12).
Ansvarighet 9:2
Befattningshavare är ansvarig inför det organ som har utsett eller anställt denne.
Åligganden 9:3
Befattningshavare åligger
att inom givna ekonomiska ramar vidtaga erforderliga verkställighetsåtgärder enligt styrelsens
eller annat överordnat organs beslut;
att attestera de kostnadsverifikationer som belastar de konton som faller inom dennes
verksamhetsområde;
att inom respektive verksamhetsområde efter bästa förmåga tillgodose nationens intressen;
att föra erforderlig ekonomisk redovisning;
att föra erforderlig korrespondens;
att hålla förteckning över nationens tillhörigheter, vilka står under dennes vård;
att bedriva sin verksamhet i enlighet med dessa stadgar och givna befattningsbeskrivningar.
Antal befattningshavare 9:4
Om annat ej anges i dessa stadgar eller i fastställd verksamhetsplan väljes endast en person till
respektive befattning.
Mandattid 9:5
Om annat ej anges i dessa stadgar eller i fastställd verksamhetsplan tillträder befattningshavare
sin befattning nästpåföljande första januari respektive första juli efter valtillfället.
Fyllnadsval 9:6
Avgår vald befattningshavare med särskild mandattid före mandattidens utgång skall nytt val
snarast förrättas för återstoden av den avgångnes mandattid.
Tjänstledighet och semester 9:7
Tjänstledighet och semester prövas och bestämmes av nationens styrelse.
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Äldre landsmän 9:8
Äldre landsman som tillträder befattning som ämbetsman eller funktionär är därigenom att
istället anses för studerande landsman (se 1:14 och 3:2). Äldre landsman som tillträder annan
befattning äger kvarstå som äldre landsman.
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10. ÄMBETSMÄNNEN
Förste kurator 10:1
Förste kurator utövar under styrelsen högsta verkställande ledningen av nationens verksamhet.
Val 10:2
Förste kurator utses vid vårterminens andra lagtima landskap för en tid av ett år i enlighet med
vad som i 16:2 och 16:5 är stadgat.
Valbarhet 10:3
Valbar är envar senior eller till senior valbar junior, som råder över sin egendom och som
föreslagits i enlighet med 5:23.
Åligganden 10:4
Förste kurator åligger
att tillsammans med inspektor representera nationen och därvid föra dess talan;
att tillse att stadgar, arbetsordning, reglementen, arbetsinstruktioner och
befattningsbeskrivningar efterlevs;
att tillse att landskaps-, styrelse-, nämnd- och utskottsbeslut verkställs;
att vara landskapets ordförande;
att vara självskriven ledamot av styrelsen;
att i förekommande fall vara självskriven ledamot av styrelsens arbetsutskott;
att i samråd med stipendienämndens ordförande och stipendiesekreteraren förbereda
stipendienämndens sammanträden;
att i samråd med valnämndens ordförande förbereda valnämndens sammanträden;
att vara självskriven ledamot av programutskottet och vara dess vice ordförande;
att vara självskriven ledamot av informationsutskottet;
att vara ansvarig utgivare av nationens informationskanaler;
att om denne för sin verksamhet finner gott deltaga i samtliga nämnders, utskotts och övriga
organs sammanträden utom vid sammanträden i granskningsnämnden;
att besluta i fråga om medlemskap i nationen i enlighet med 1:5−6;
att åt landsmännen utfärda de bevis eller betyg, på vilka hans eller hennes underskrift erfordras;
att tillse att styrelsens budgetförslag finns tillgängligt för nationens medlemmar i minst tre
dagar före vårterminens tredje lagtima landskap;
att tillse att matrikel förs över landsmännen och att denna arkiveras;
att tillse att landskapsprotokollen binds och arkiveras;
att på tillkännagivna tider mottaga besök i nationsärenden;
att verkställa de uppdrag som kan åläggas nationen av universitetet eller andra offentliga
myndigheter;
att tillsammans med andre kurator ingå i kuratorskonventet;
att representera nationen i de stiftelser, föreningar och andra organisationer vilkas stadgar så
föreskriver;
att i övrigt bevaka nationens intressen och att därvid i den utsträckning som kan vara
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erforderligt fatta och verkställa beslut i enlighet med dessa stadgar, fastställd arbetsordning,
reglementen, arbetsinstruktion och befattningsbeskrivning.
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
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.
Bibliotekarien 10:9
Bibliotekarien utövar ledningen av all verksamhet i nationens bibliotek.
Val 10:10
Bibliotekarien utses vid vårterminens andra lagtima landskap för en tid av ett år i enlighet med
vad i 16:2 och 16:5 är stadgat.
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Valbarhet 10:11
Valbar är envar senior eller till senior valbar junior, som råder över sin egendom och som
föreslagits i enlighet med 5:23.
Åligganden 10:12
Bibliotekarien åligger
att vara landskapets andre vice ordförande;
att vara självskriven ledamot av styrelsen;
att vara självskriven ledamot av biblioteksutskottet och vara dess ordförande (se även 11:28);
att vara självskriven ledamot av programutskottet;
att i accessionskatalog införa allt som biblioteket genom köp, byte eller gåva förvärvat
att vårda nationens bibliotek och dess samlingar;
att ej utan styrelsens hörande avyttra delar av bibliotekets samlingar;
att ha överinseende över utlåningen ur biblioteket;
att ha överinseende över framlagda tidningar, tidskrifter och böcker;
att ombesörja inköp och inbindning av böcker i enlighet med fattade beslut;
att ha den högsta vården om nationens arkivalier;
att ingå i bibliotekariekonventet;
att i övrigt ställa sig fastställd arbetsinstruktion och befattningsbeskrivning till efterrättelse.
Skattmästaren 10:13
Skattmästaren utövar ledningen av nationens fondförvaltning.
Val 10:14
Skattmästaren utses vid vårterminens andra lagtima landskap för en tid av tre år i enlighet med
vad som i 16:2 och 16:5 är stadgat.
Valbarhet 10:15
Valbar är envar hedersledamot eller senior, som råder över sin egendom.
Åligganden 10:16
Skattmästaren åligger
att vara självskriven ledamot av nationens styrelse;
att förvalta nationens premie- och stipendiefonder samt andra till fondförvaltningen hörande
fonder samt upprätta förslag till bokslut avseende fondförvaltningen;
att i övrigt ställa sig fastställd befattningsbeskrivning till efterrättelse.
Biträdande skattmästare 10:17
Nationen äger för viss tid, dock högst tre år åt gången, välja biträdande skattmästare.
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Val 10:18
Biträdande skattmästare väljs av lagtima landskap i enlighet med vad som i 16:2 och 16:5 är
stadgat.
Valbarhet 10:19
För valbarhet gäller 10:15.
Åligganden 10:20
Biträdande skattmästare åligger
att biträda skattmästaren i dennes åligganden;
att vara självskriven ledamot av styrelsen;
att vara självskriven ledamot av stipendienämnden;
att, när skattmästaren har förhinder, eller då så eljest finnes lämpligt, utföra dennes åligganden.
Ställföreträdande ämbetsman 10:21
Är ämbetsman för längre tid förhindrad att utöva sin befattning, skall nationen för denna tid
välja en ställföreträdande. Om ställföreträdande gäller i övrigt vad som stadgats för respektive
ämbetsman.
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11. LANDSKAPS-, STYRELSE-, NÄMND- OCH
UTSKOTTSORDFÖRANDE
Landskapets ordförande 11:1
Landskapets ordförande leder landskapets förhandlingar.
Val 11:2
Landskapets ordförande är förste kurator.
Valbarhet 11:3
I enlighet med 10:3.
Åligganden 11:4
Landskapets ordförande åligger
att förbereda och leda landskapet;
att förbereda och leda presidiets arbete;
att utfärda kallelse till landskap;
att besluta om urtima landskap;
att omedelbart remittera inkomna förslag till nationens styrelse, berörd nämnd eller utskott;
att på föredragningslistan upptaga framställningar, vilka inkommit tio dagar före utsatt
landskap;
att tillse att förslag om ändring av nationens stadgar tillsammans med styrelsens och
granskningsnämndens yttrande tillhandahålles nationsmedlemmarna minst 14 dagar innan det
föredrages inför landskapet;
att tillse att proposition ej ställs på yrkande som strider mot nationens gällande stadgar,
arbetsordning eller reglementen;
att tillse att proposition ej ställs på yrkande som avser ändring eller upphävande av vid samma
landskap fattade beslut.
Styrelsens ordförande 11:5
Styrelsens ordförande samordnar och leder styrelsens arbete.
Val 11:6
Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.
Valbarhet 11:7
I enlighet med 6:3.
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Åligganden 11:8
Styrelsens ordförande åligger
att planera och leda styrelsens verksamhet,
att tillse att styrelsens arbete bedrivs i enlighet med fastställt reglemente.
Granskningsnämndens ordförande 11:9
Ordförande i granskningsnämnden utövar ledning av nationens interna revisions- och
besvärsverksamhet.
Val 11:10
Granskningsnämnden utser inom sig ordförande och vice ordförande.
Valbarhet 11:11
I enlighet med 7:18.
Åligganden 11:12
Granskningsnämndens ordförande åligger
att i samråd med nationens revisor (14:1) planera och leda granskningsnämndens arbete,
att tillse att granskningsnämndens arbete bedrivs i enlighet med fastställt reglemente.
Stipendienämndens ordförande 11:13
Stipendienämndens ordförande utövar ledningen av nationens stipendieverksamhet.
Val 11:14
Stipendienämnden utser inom sig ordförande och vice ordförande.
Valbarhet 11:15
I enlighet med 7:25.
Åligganden 11:16
Stipendienämndens ordförande åligger
att i samråd med förste kurator och stipendiesekreteraren förbereda stipendienämndens
sammanträden,
att leda stipendienämndens sammanträden,
att tillse att stipendienämndens arbete bedrivs i enlighet med fastställt reglemente.
Valnämndens ordförande 11:17
Valnämndens ordförande utövar ledningen av nationens valberedning.
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Val 11:18
Valnämnden utser inom sig ordförande och vice ordförande.
Valbarhet 11:19
I enlighet med 7:29.
Åligganden 11:20
Valnämndens ordförande åligger
att i samråd med förste kurator förbereda valnämndens sammanträden,
att leda valnämndens sammanträden,
att tillse att valnämndens arbete bedrivs i enlighet med fastställt reglemente.
Programutskottets ordförande 11:21
Programutskottets ordförande utövar ledningen av programutskottets arbete.
Val 11:22
Programutskottets ordförande är andre kurator.
Valbarhet 11:23
I enlighet med 10:7.
Åligganden 11:24
Programutskottets ordförande åligger
att planera och leda programutskottets sammanträden,
att tillse att programutskottets arbete bedrivs i enlighet med fastställd arbetsinstruktion.
Biblioteksutskottets ordförande 11:25
Biblioteksutskottets ordförande utövar ledningen av biblioteksutskottets arbete.
Val 11:26
Biblioteksutskottets ordförande är bibliotekarien.
Valbarhet 11:27
I enlighet med 10:11.
Åligganden 11:28
Biblioteksutskottets ordförande åligger
att planera och leda biblioteksutskottets sammanträden,
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att tillse att biblioteksutskottets arbete bedrivs i enlighet med fastställd arbetsinstruktion.
Kontaktutskottets ordförande 11:29
Kontaktutskottets ordförande utövar ledningen av kontaktutskottets arbete. Kontaktutskottets
ordförande benämns kontaktsekreterare.
Val 11:30
Kontaktsekreteraren utses vid höstterminens andra lagtima landskap för en tid av ett år.
Valbarhet 11:31
Valbar är varje landsman, som råder över sin egendom.
Åligganden 11:32
Kontaktsekreteraren åligger
att planera och leda kontaktutskottets sammanträden,
att tillse att kontaktutskottets arbete bedrivs i enlighet med fastställd arbetsinstruktion.
Informationsutskottets ordförande 11:33
Informationsutskottets ordförande utövar ledningen av informationsutskottets arbete.
Informationsutskottets ordförande benämns informationssekreterare.
Val 11:34
Informationssekreteraren utses vid höstterminens andra lagtima landskap för en tid av ett år.
Valbarhet 11:35
Valbar är varje landsman som råder över sin egendom.
Åligganden 11:36
Informationssekreteraren åligger
att planera och leda informationsutskottets sammanträden,
att tillse att informationsutskottets arbete bedrivs i enlighet med fastställd arbetsinstruktion.
Internationella utskottets ordförande 11:37
Internationella utskottets ordförande utövar ledningen av internationella utskottets arbete.
Internationella utskottets ordförande benämns internationell sekreterare.
Val 11:38
Internationella sekreteraren utses vid vårterminens tredje lagtima landskap för en tid av ett år.
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Valbarhet 11:39
Valbar är varje landsman, som råder över sin egendom.
Åligganden 11:40
Internationella sekreteraren åligger
att planera och leda internationella utskottets sammanträden,
att tillse att internationella utskottets arbete bedrivs i enlighet med fastställd arbetsinstruktion.
Idrottsutskottets ordförande 11:41
Idrottsutskottets ordförande utövar ledningen av idrottsutskottets arbete. Idrottsutskottets
ordförande benämns idrottssekreterare.
Val 11:42
Idrottssekreterare utses vid höstterminens tredje lagtima landskap för en tid av ett år.
Valbarhet 11:43
Valbar är varje landsman, som råder över sin egendom.
Åligganden 11:44
Idrottssekreteraren åligger
att planera och leda idrottsutskottets sammanträden,
att väl vårda nationens idrottsmateriel samt däröver föra inventarieförteckning,
att tillse att idrottsutskottets arbete bedrivs i enlighet med fastställd arbetsinstruktion.

39

12. ÖVRIGA BEFATTNINGSHAVARE
Valbarhet 12:1
Valbar är, där ej annat stadgas, envar landsman, som råder över sin egendom. Till
stipendiesekreterare kan dock endast senior väljas. Till klubbmästare, klubbmästarinna,
barmästare samt pubchef kan endast senior eller junior väljas.
Ansvarighet 12:2
Befattningshavare är ansvarig inför det organ som har utsett henne eller honom.
Åligganden 12:3
I enlighet med 9:3.
Sekreterare 12:4
Sekreteraren utses vid vårterminens tredje lagtima landskap för en tid av ett år.
Åligganden 12:5
Sekreteraren åligger
att föra protokoll vid landskap samt sammanträden med styrelsen, valnämnden,
stipendienämnden och programutskottet.
Klubbmästare 12:6
Klubbmästare utses vid höst- och vårterminens tredje lagtima landskap för en tid av en termin.
Klubbmästarinna 12:7
Klubbmästarinna utses vid höst- och vårterminens tredje lagtima landskap för en tid av en
termin.
Barmästare 12:8
Barmästare utses vid höst- och vårterminens tredje lagtima landskap för en tid av en termin.
Pubchef 12:9
Pubchef utses vid höst- respektive vårterminens andra lagtima landskap för en tid av en termin.
Stipendiesekreterare 12:10
Stipendiesekreterare utses vid höstterminens första lagtima landskap för en tid av ett år.
Stipendiesekreteraren tillträder sin befattning vid valtillfället.

40

Åligganden 12:11
Stipendiesekreteraren åligger
att bereda inkomna stipendieansökningar,
att hålla uppsikt över praxis vid stipendietillsättningar,
att vara föredragande i stipendienämnden.
Biträdande bibliotekarie 12:12
Biträdande bibliotekarie utses vid vårterminens andra lagtima landskap för en tid av ett år.
Biträdande internationell sekreterare 12:13
Biträdande internationell sekreterare utses vid vårterminens tredje lagtima landskap för en tid
av ett år.
Biträdande idrottssekreterare 12:14
Biträdande idrottssekreterare utses vid höstterminens tredje lagtima landskap för en tid av ett
år.
Biträdande kontaktsekreterare 12:15
Biträdande kontaktsekreterare utses vid höstterminens andra lagtima landskap för en tid av ett
år.
Biträdande informationssekreterare 12:16
Biträdande informationssekreterare utses vid höstterminens andra lagtima landskap för en tid
av ett år.
Arkivarie 12:17
Arkivarie utses vid höstterminens första lagtima landskap för en tid av ett år. Arkivarien tillträder sin befattning vid valtillfället.
Antikvarie 12:18
Antikvarie utses vid höstterminens tredje lagtima landskap för en tid av ett år.
Historiograf 12:19
Historiograf utses vid vårterminens tredje lagtima landskap för en tid av ett år.
Marskalk 12:20
Marskalk utses vid höstterminens första lagtima landskap för en tid av ett år och tillträder sin
befattning vid valtillfället. Landskapet äger välja flera personer till denna befattning.
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Åligganden 12:21
Marskalk åligger
att stå till kuratorskonventets förfogande som studentmarskalk.
Fanbärare 12:22
Fanbärare utses vid höstterminens första lagtima landskap för en tid av ett år och tillträder sin
befattning vid valtillfället. Landskapet äger välja flera personer till denna befattning.
Sånganförare 12:23
Sånganförare utses vi höst- och vårterminens tredje lagtima landskap för en tid av en termin.
Landskapet äger välja flera personer till denna befattning.
Sommartingsvärdar 12:24
Sommartingsvärd utses vid vårterminens första lagtima landskap för en tid av ett år.
Sommartingsvärden tillträder sin befattning vid valtillfället. Landskapet äger välja flera
personer till denna befattning.
Ledamöter i nationens bostadsstiftelses styrelse 12:25
En hyresgästrepresentant per enskilt bostadsbestånd till nationens bostadsstiftelses styrelse samt
i förekommande fall övriga styrelseledamöter utses vid höstterminens första lagtima landskap
för en tid av ett år enligt bostadsstiftelsens stadgar. Hyresgästrepresentanter och övriga
ledamöter tillträder sin befattning vid valtillfället.
Förhandlingsdelegation 12:26
Två representanter för hyresgästerna i nationens bostadsstiftelses bostäder utses vid
vårterminens andra lagtima landskap för en tid av ett år att utgöra förhandlingsdelegation vid
förhandlingar med nationens bostadsstiftelse enligt förhandlingsordningen mellan nationen och
bostadsstiftelsen. Dessa representanter benämns hyresförhandlare. Nationens styrelse kan inom
sig utse ytterligare en representant i förhandlingsdelegationen.
Åligganden 12:27
Förhandlingsdelegationen åligger
att tillvarata hyresgästernas intressen i hyresfrågor vid förhandlingar med nationens
bostadsstiftelse enligt gällande förhandlingsordning.
Ytterligare befattningshavare 12:28
Om nationen finner det lämpligt kan den dessutom utse ytterligare befattningshavare. För sådan
befattningshavare gäller, där landskapet inte annorlunda bestämmer, en termins mandattid, och
att val sker vid närmast föregående termins tredje lagtima landskap. Sådan befattningshavare
kan i nationens verksamhetsplan upptas som funktionär (se även 1:14).
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13. SÄRSKILDA SAMMANSLUTNINGAR
Allmänt 13:1
Varje studerande landsman äger rätt att inom nationen för viss verksamhet bilda särskild
sammanslutning.
Erkännande 13:2
Nationen kan upptaga sådan sammanslutning som erkänd.
13:3
För erkännande krävs att landskapet godkänner sammanslutningens stadgar.
13:4
För ändring av erkänd sammanslutnings stadgar krävs landskapets godkännande.
13:5
Erkänd sammanslutning skall driva sin verksamhet i enlighet med 1:2 och 1:3.
13:6
Erkänd sammanslutning äger rätt att vid behov disponera nationslokal och erhålla ekonomiskt
stöd i den omfattning som prövas skäligt.
13:7
Erkänd sammanslutning åligger
att vara öppen för varje studerande landsman i enlighet med organisationens målsättning och
eventuella geografiska begränsningar,
att vid alla beslutande sammanträden föra protokoll,
att löpande föra dagbok över verksamheten enligt bokföringslagen,
att föra inventariebok,
att efter varje verksamhetsår till granskningsnämndens ordförande inlämna räkenskaper
innehållande resultat- och balansräkning.
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14. REVISION
Revisor och granskningsnämnd 14:1
För granskning av nationens ekonomiska förvaltning utser nationen på landskap en revisor
jämte en suppleant för denne samt en granskningsnämnd.
Val 14:2
Nationens revisor jämte suppleant för denne utses vid vårterminens tredje lagtima landskap för
det kommande verksamhetsåret. Granskningsnämnden utses enligt 7:17 och 7:18.
Valbarhet 14:3
Valbar som revisor är av statens revisorsnämnd godkänd eller auktoriserad revisor inom eller
utom nationen.
Slutlig revision 14:4
Slutlig revision skall förrättas inom den tid som stadgas i särskilt granskningsreglemente.
14:5
Styrelsens förvaltning, innefattande allmänna förvaltningen och fondförvaltningen, granskas i
och med räkenskapsårets slut. Revisionsberättelse däröver inlämnas till förste kurator före
höstterminens tredje lagtima landskap.
14:6
Har vid attestberättigad befattningshavares tillträde slutlig revision av föregående
befattningshavare med förslag till landskapet att bevilja ansvarsfrihet icke ägt rum, skall
tillgångar och skulder stämmas av och inventarieförteckning upprättas och underskrivas av
avgående och tillträdande befattningshavare jämte granskningsnämndens ordförande.
Bostadsstiftelsen 14:7
För revision av nationens bostadsstiftelses förvaltning utses vid höstterminens tredje lagtima
landskap i enlighet med stiftelsens stadgar en auktoriserad revisor och en suppleant för denne
för en tid av ett år.
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15. BESVÄR
Granskningsnämnden 15:1
Besvär handläggs av nationens granskningsnämnd.
Besvärsrätt 15:2
Anser landsman landskapets, styrelsens, nämnds eller utskotts beslut eller val strida mot
nationens stadgar, reglementen eller givna instruktioner får han eller hon anföra besvär genom
att inom tre veckor från dagen för beslutet, eller en vecka efter protokollets justering ifall detta
inte justerats i föreskriven tid, inlämna besvärsskrivelse till granskningsnämndens ordförande.
15:3
Att någon icke röstberättigad deltagit i beslut eller val utgör ej grund för hävning av beslutet
eller valet i det fall då dennes röst ej inverkat på utgången.

45

16. ALLMÄN BESLUTSORDNING
Acklamation 16:1
Beslut fattas med acklamation om ej annorlunda föreskrivs. Röstberättigad landsman har rätt att
begära votering som kan vara öppen eller sluten. Uppkommer vid votering lika röstetal, avgör
vid personval lotten, i övriga ärenden ordförandens röst.
Sluten omröstning 16:2
Omröstning vid val av inspektor, proinspektor, ämbetsman, biträdande skattmästare och
styrelseledamot samt i fråga om uteslutande av landsman och återkallande av givet
förtroendeuppdrag skall ske med slutna sedlar.
Rösträtt 16:3
Rösträtt saknar
1. vid val av revisorer och i fråga om ansvarsfrihet: den, vars verksamhet skall granskas;
2. vid stipendietillsättning: kompetentförklarad sökande;
3. den som är att hänföra under 3:9.
Se vidare 5:28, 6:16, 7:11 och 8:12.
Majoritet 16:4
Val sker, där ej annat stadgas, med relativ majoritet. Övriga ärenden avgörs med enkel
majoritet.
Särskilda stadganden 16:5
För att omröstning ska vara avgörande krävs att ett i laga ordning framfört förslag erhållit
1. vid val av hedersledamot och senior eller vid fråga om återkallande av givet förtroendeuppdrag eller uteslutande av landsman, mer än två tredjedelar av avgivna ej kasserade
röster. Ärendet intages ej i protokollet om sådan röstövervikt inte erhållits.
2. vid val av inspektor, proinspektor, ämbetsman, biträdande skattmästare samt
styrelseledamot mer än hälften av avgivna ej kasserade röster.
3. vid övriga personval vid sluten omröstning mer än hälften av avgivna ej kasserade
röster.
4. vid övriga personval fler röster än något av de övriga förslagen.
5. vid övriga ärenden mer än hälften av avgivna ej kasserade röster.
Legitimation 16:6
På valförrättarens anmaning skall röstande uppvisa giltig fotolegitimation med kvitterad
terminsräkning.

46

17. REGLEMENTE M.M SAMT STADGEÄNDRING
Arbetsordning 17:1
Med arbetsordning förstås i dessa stadgar de föreskrifter som landskapet antagit för sin egen
verksamhet.
Reglemente 17:2
Med reglemente förstås i dessa stadgar de föreskrifter som landskapet antagit att gälla för av
landskapet valda organ eller befattningshavare.
Arbetsinstruktion 17:3
Med arbetsinstruktion förstås i dessa stadgar de föreskrifter som styrelsen antagit att gälla för
underställda organ.
Befattningsbeskrivning 17:4
Med befattningsbeskrivning förstås i dessa stadgar de föreskrifter som styrelsen antagit att gälla
för underställda befattningshavare.
Stadgeändring 17:5
Denna stadga, reglementen och arbetsordningar får inte ändras utan att styrelsen och
granskningsnämnden har yttrat sig.
17:6
Ändring av dessa stadgar kan ske genom två lika lydande beslut av två lagtima landskap,
mellan vilka förslaget vilat i minst en månad. Detta stadgande gäller även för ändring av
stipendie- och premiereglemente.
Upplösning 17:7
Beslut om nationens upplösning får ej fattas. Ej heller får sådant beslut som innebär en
fördelning eller skingring av nationens samlade förmögenhet fattas.
17:8
Landskap, styrelse, nämnd, utskott eller annat nationsorgan saknar befogenhet att pröva
följande stadganden: 17:7 och 17:8.
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