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Anmälan till Landskap I 
Nationens ledning har beslutat att Landskap I för höstterminen 2020 ska hållas via videolänk för att alla 
medlemmar ska kunna delta och smittspridning ska kunna undvikas. Du som vill delta behöver anmäla dig 
till 1q@snerikes.se. I anmälan kommer du behöva ange ditt namn och personnummer. Till mejlet ska du 
bifoga en bild på dig själv med din legitimation synlig och läsbar i bilden. Du behöver inte ha med ditt 
nationskort i bilden då förste kurator kommer att kontrollera i medlemsregistret att du är medlem i 
nationen. För att ha rösträtt på landskapet behöver du vara skuldfri och betalat nationsavgiften för 
höstterminen 2020. Det räcker alltså inte att ha betalt medlemskap för vårterminen 2020. 

Du måste anmäla dig till 1q@snerikes.se senast kl. 16.00 på landskapsdagen (måndag den 7 september), 
men om du anmäler dig innan kl. 12.00 den 3 september kommer du att få underlaget för mötet skickat till 
dig redan under torsdagen. De som anmäler sig efter kl. 12.00 den 3 september kommer att få 
mötesunderlaget skickat till sig på landskapsdagen. Utöver mötesunderlaget kommer instruktioner för hur 
landskapet och röstningen kommer gå till att finnas i mejlet. 

På landskapsdagen kommer det att skickas ut ytterligare ett mejl till samtliga anmälda med en länk till ett 
videomöte samt länk till en elektronisk röstsedel. 

Det kommer att vara möjligt att kandidera till ett ämbete under videomötet. Det är som vanligt även 
möjligt att förtidskandidera på nomineringslistorna som sitter uppe i restaurangen och i biblioteket fram 
till kl. 13.00 på landskapsdagen. De som kandiderar till ett ämbete kommer att få presentera sig muntligen 
under videomötet. Den kandidat som inte kan närvara vid videomötet kommer som vanligt att behöva 
skicka in en skriftlig presentation till landskap@snerikes.se senast kl. 18.30 på landskapsdagen för att 
bekräfta sin kandidatur.   

Har du frågor eller tips på hur vi på ett så smidigt sätt som möjligt kan genomföra detta? Mejla då 
till 1q@snerikes.se samt landskap@snerikes.se! 
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