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Styrdokument rörande seniorskonventet
Dokumentet innehåller:


Utdrag ur nationens stadgar, fastställda av landskapet den 23 mars 2015. Utdraget
består av de paragrafer som är särskilt viktiga för seniorskonventet 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.



Reglemente för seniorskonventet, fastställt av landskapet den 26 september 2016.
Eventuella noter i texten ingår inte i reglementet, utan är utformade av angivna
författare för att förtydliga tanken bakom den specifika formuleringen. Noter kan
därför, om skäl föreligger, justeras av Förste kurator.
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Seniorskonventet
Ur nationens stadgar, 3, 7, 10 och 12 kap.
Stadgarna fastställda av landskapet den 23 mars 2015
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.
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.
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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.
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.
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.
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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
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.
Åligganden 10:4
Förste kurator åligger
[−−−]
att tillse att landskaps-, styrelse-, nämnd- och utskottsbeslut verkställs;
[−−−]
att i samråd med stipendienämndens ordförande och stipendiesekreteraren förbereda
stipendienämndens sammanträden;
[−−−]
att om denne för sin verksamhet finner gott deltaga i samtliga nämnders, utskotts och
övriga organs sammanträden utom vid sammanträden i granskningsnämnden;
[−−−]
att åt landsmännen utfärda de bevis eller betyg, på vilka hans eller hennes underskrift
erfordras;
[−−−]
att verkställa de uppdrag som kan åläggas nationen av universitetet eller andra offentliga
myndigheter;
[−−−]
Åligganden 12:5
Sekreteraren åligger
att föra protokoll vid landskap samt sammanträden med styrelsen, valnämnden,
stipendienämnden och programutskottet.
Åligganden 12:11
Stipendiesekreteraren åligger
att bereda inkomna stipendieansökningar,
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att hålla uppsikt över praxis vid stipendietillsättningar,
att vara föredragande i stipendienämnden.
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Seniorskonventet
Reglemente
Fastställt av landskapet den 26 september 2016
På styrelsens uppdrag framarbetade av: Carl Mikael Carlsson, Charlii Enström, Emelie Gustafson,
Anna Henriksson, Sofia Ludén.
Sammanträden
Seniorskonventet sammanträder fem gånger årligen: två under höstterminen och tre under
vårterminen. Tidpunkt för sammanträdena bestäms i god tid av förste kurator,
stipendiesekreterare och ordförande i samråd, med iakttagande av rådande förfallodagar
för stipendieansökning och -bevakning.
Höstterminens första sammanträde
Vid höstterminens första sammanträde ska följande ärenden behandlas.
 Godkännande av kallelse
 Fastställande av föredragningslista
 Adjungering
 Beslut om ansökt prolongation av nationsförvaltade stipendier
 Förslag till mottagare av utlysta universitetsförvaltade stipendier
 Beslut om ansökt klenodprolongation
 Förslag till mottagare av utlysta nationsklenoder
 Övriga frågor (i förekommande fall)
 Beslutsjustering
Höstterminens andra sammanträde
Vid höstterminens andra sammanträde ska följande ärenden behandlas.
 Godkännande av kallelse
 Fastställande av föredragningslista
 Adjungering
 Förslag till mottagare av utlysta nationsförvaltade stipendier
 Beslut om ansökt klenodprolongation
 Förslag till mottagare av utlysta nationsklenoder
 Övriga frågor (i förekommande fall)
 Beslutsjustering
Vårterminens första sammanträde
Vid vårterminens första sammanträde ska följande ärenden behandlas.
 Godkännande av kallelse
 Fastställande av föredragningslista
 Adjungering
 Beslut om ansökt prolongation av nationsförvaltade stipendier
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Förslag till mottagare av utlysta universitetsförvaltade stipendier
Beslut om ansökt klenodprolongation
Förslag till mottagare av utlysta nationsklenoder
Övriga frågor (i förekommande fall)
Beslutsjustering

Vårterminens andra sammanträde
Vid vårterminens andra sammanträde ska följande ärenden behandlas.
 Godkännande av kallelse
 Fastställande av föredragningslista
 Adjungering
 Förslag till mottagare av högtidslandskapets premier
 Beslut om ansökt klenodprolongation
 Förslag till mottagare av utlysta nationsklenoder
 Övriga frågor (i förekommande fall)
 Beslutsjustering
Vårterminens tredje sammanträde
Vid vårterminens tredje sammanträde ska följande ärenden behandlas.
 Godkännande av kallelse
 Fastställande av föredragningslista
 Adjungering
 Förslag till mottagare av utlysta nationsförvaltade stipendier
 Beslut om ansökt klenodprolongation
 Förslag till mottagare av utlysta nationsklenoder
 Val av ordförande för kommande läsår
 Val av vice ordförande för kommande läsår
 Övriga frågor (i förekommande fall)
 Beslutsjustering
Protokoll
Vid sammanträde förs beslutsprotokoll. Punkterna numreras löpande från höstterminens
första sammanträde till vårterminens sista.
Matrikel
Seniorskonventets ordförande förvarar konventets matrikel. När nationen utser en ny
senior skrivs denna genast in i matrikeln.
Ledamotsförteckning
Seniorskonventets ordförande låter en gång per termin, genom jämförelse mellan
konventets matrikel och nationens medlemsregister, uppdatera konventets
medlemsregister.
Kallelse
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Kallelse och annan kommunikation inom konventet sker via e-post. Ledamot ansvarar själv
för sin tillgänglighet i denna kanal.
Beredande kommitté
Seniorskonventet och dess ordförande äger båda vid behov uppdra åt en särskild kommitté
att bereda ärenden inför sammanträde. I denna kommitté ska ledamöterna senast en vecka i
förväg erbjudas möjlighet att delta.
Anonymitet
Stipendieansökningar, dock inte ansökningar av nationsklenoder, behandlas anonymt så
långt det är praktiskt möjligt. Sökandes namn kungörs först vid beslutsjusteringen.
Bedömning
Vid bedömning av och jämförelse mellan sökande följs i första hand gällande statuter, i
andra hand de riktlinjer för beslut som används av Uppsala universitet.
Reservation
Mot beslut 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.
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