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1 Nationen
1.1

Nationens ändamål, medlemmar och styrning

1.

Södermanlands-Nerikes nation är en sammanslutning av studerande vid högskola eller universitet i Uppsala,
vilka har anknytning till Södermanland eller Närke.

2.

Nationens ändamål är att genom fritidsaktiviteter samt socialt och ekonomiskt bistånd verka för
medlemmarnas trivsel och anpassning till studier i Uppsala.

3

Nationen är politiskt och religiöst obunden.

4

Medlemmarna utgörs av hedersledamöter och medlemmar.

5

Berättigad till inträde i nationen är var och en som är studerande vid högskola eller universitet i Uppsala och
har anknytning till Södermanland eller Närke. Förste kurator kan, efter prövning i varje särskilt fall,
bevilja inträde även för annan studerande vid högskola eller universitet i Uppsala. Internationella studenter vid
universitet eller högskola i Uppsala behöver inte ha anknytning till Södermanland eller Närke.

6

Hedersledamot är den person som kallats och därefter installerats vid nationen. Valbar till hedersledamot är
person, som gjort sig synnerligen förtjänt om nationens bästa, även sådan person av utmärkt vetenskaplig,
konstnärlig eller medborgerlig förtjänst, företrädesvis den som tillhör eller tillhört nationen, eller är född i
Södermanland eller Närke, eller där är eller varit verksam. Förslag till val av hedersledamot ges på landskap, av
nationsnämnden eller inlämnas skriftligen, undertecknat av minst tio medlemmar, till förste kurator. Sedan
nationsnämnden beretts tillfälle att yttra sig över förslaget, föredrages detta på det ordinarie landskap som följer
näst efter det att nationsnämnden behandlat ärendet. Ärendet upptages i landskapsprotokollet utan angivande
av den föreslagnes namn. Valet sker därefter genom landskapsval av nästa ordinarie landskap. Vald är den som
erhåller minst två tredjedelar av antalet avgivna röster. Vinnes ej erforderlig majoritet upptages ej valet i
protokollet. Vald person kallas till installation av förste kurator, om den kallade inte installerats efter tre
kallelser krävs nytt val för att individen återigen ska kunna bli kallad till installation.

7

Högsta överinseende över nationens angelägenheter åligger dess inspektor.

8

Den beslutanderätt som tillkommer nationen i dess helhet utövas av landskapet.

9

Nationens verksamhet skall bedrivas minst från den 15 januari till den 15 december varje år.
Sommaruppehåll får längst göras mellan 15 maj och 1 september.
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1.2

Medlemmars skyldigheter

1

Avgiftsterminer sammanfaller med av Uppsala universitet angivna terminer.

2

Vid inskrivning i nationen skall studerande, för införande i register uppge erforderliga uppgifter.

3

Vid inskrivning i nationen erlägger studerande en inskrivningsavgift med ett belopp som bestämmes
av landskapet. Inskrivningsavgiften får dock ej överstiga en halv procent av prisbasbeloppet enligt
socialförsäkringsbalken (2010:110).

4

Medlem erlägger terminsavgift till nationen med ett belopp som bestämmes av landskapet. Terminsavgiften
får dock ej överstiga en procent av prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken (2010:110).

5

Den som vill söka eller inneha nationsstipendium eller kandidera till nationsämbete, där undantag ej särskilt
stadgats, skall uppvisa giltigt kvitto på erlagd terminsavgift och får ej häfta i förfallen skuld till nationen.

6

Medlem som varit inskriven vid nationen minst tio terminer erlägger reducerad terminsavgift vars
storlek bestämmes av landskapet. I övrigt gäller vad som stadgats i 1.2:4.

7

Förste, andre och tredje kurator samt restaurangvärdar är befriade från terminsavgifter.

8

Medlem som önskar utträda ur nationen ska anmäla detta till kuratorsexpeditionen. Om medlem ej erlägger
terminsavgift ska individen anses ha utträtt ur nationen.

9

Medlem som bevisligen
1
begått grov brottslig handling,
2
begått brottslig handling inom nationens lokaler, eller,
3
begått brottslig handling som kan anses vara riktad mot nationen, annan nation
eller studentkår i Uppsala, eller,
4
inom nationens lokaler uppträtt så olämpligt att vederbörande vid ett flertal
tillfällen måst avhysas av den för tillfället ansvarige, skall av nationsnämnden kunna
avstängas del av eller hel termin från nationens fest- och programverksamhet.
Förste kurator äger avstänga medlem fram till närmast följande nationsnämndssammanträde.

10

Medlem som begått handling enligt 1.2.9 kan, om synnerliga skäl föreligger, uteslutas från nationen. Beslut om
uteslutande tas av landskapet. Innan beslut fattas ska den berörde beredas möjlighet att uttala sig i ärendet.
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1.3

Landskapet

1

Den beslutanderätt som tillkommer nationen i dess helhet utövas vid allmän sammankomst kallad
landskap.

2

Rätt att deltaga i landskapets överläggningar tillkommer varje medlem. Medlem som häftar i förfallen skuld till
nationen, eller annan organisation för vilken landskapet utövar bestämmande inflytande saknar rösträtt på
landskap.
Varje röstberättigad medlem äger en röst.

3

Landskapet leds av landskapets ordförande. Nämndsekreteraren är sekreterare.

4

Landskap kan endast sammanträda under tiden 15 januari till 31 maj och 1 september till 15 december.
Varje termin skall tre ordinarie landskap hållas, varav två inom 30 dagar från början respektive före
slutet av varje angiven tidsperiod.
Extra landskap hålles då inspektor eller förste kurator så anser nödvändigt eller då minst 25 medlemmar
skriftligen begär det hos förste kurator. Vid extra landskap får endast behandlas ärende som kräver skyndsam
handläggning.

5

Till ordinarie och extra landskap skall genom landskapets ordförandes försorg kallas senast fem
dagar i förväg. Kallelse sker genom anslag på nationens officiella anslagstavlor samt på nationens hemsida.
Personlig kallelse bör dessutom utsändas till alla medlemmar. Kallelsen skall, förutom tid och plats för
landskapet, innehålla uppgift om viktigare ärenden samt tid och plats för förrättning av de val som skall hållas.
Relevanta handlingar, undantaget nomineringslistor för landskapsval, ska hållas tillgängliga på
kuratorsexpeditionen under mottagningstider fem dagar innan landskap.

6

Ärende skall, före avgörande av landskap, beredas av respektive beredningsorgan. Ärende, som beretts av annat
organ än nationsfullmäktige, nationsnämnden, förvaltningsdirektionen eller valutskottet, skall före avgörande
tillställas nationsnämnden för yttrande.

7

Val får endast bordläggas vid allmänt val och allmänt majoritetsval då en kandidat, i enlighet med
kapitlet angående valförfarande, ej kunnat bli vald.

8

Förste kurator åligger att ombesörja framställande av ärende, samt att tillse att avgörande ej sker i
sådana viktiga frågor som ej innefattas i kallelsen.
Vid avslutad överläggning ställer ordföranden proposition på så sätt att den kan besvaras med ja
eller nej. Ordförande tillkännager hur beslutet utfallit och befäster beslutet med klubbslag, därest
omröstning ej begärs.
Omröstning i ärenden sker öppet om det ej begärs sluten omröstning. Där ej för särskilda fall annat
stadgats, avgörs frågor med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger, vid öppen omröstning, förste
kurator utslagsröst. Vid sluten omröstning skiljer lotten.

9
1
2
3
4
10

Avhändande av fast egendom eller upplåtelse av panträtt eller annan rätt till sådan egendom eller
inköp av fast egendom kan endast ske genom beslut av två på varandra följande landskap.

11
1
2
3
4
5
6
7
8
9

12

Förutom där sådant vid vissa val är stadgat, fordras två tredjedelar av antalet avgivna röster (kvalificerad
majoritet) för beslut som avser
avhändande av fast egendom eller upplåtelse av panträtt eller annan rätt till sådan egendom eller
inköp av fast egendom,
beviljande av anslag vartill medel skall anskaffas genom upplåning,
beviljande av anslag vartill medel skall utgå ur reservfonden,
ändring av dessa stadgar.

Landskapet skall, såsom nationens högsta beslutande organ
konfirmera utgången av nationens allmänna val,
välja nationens ämbetsverkare och utse hedersledamöter,
besluta om nationens stadgar och reglementen
fastställa nationens budget,
genom revisorerna revidera nationsräkenskaperna,
besluta om anslag ur nationens reservfond,
fastställa inspektors honorarium,
i förekommande fall avskriva nationens fordringar,
i övrigt fastställa nationens allmänna riktlinjer.
Landskapet åligger också att utse styrelse för Stiftelsen Södermanlands-Nerikes nations studentbostäder, på sätt
som stiftelsens stadga anger.
Protokollet skall upptaga ämnet för överläggningen, yrkanden, beslut, bilagor samt i förekommande
fall avgivna reservationer.
Reservation skall avlämnas senast vid landskapets avslutande.

6

Protokollet, skall senast 14 dagar efter varje landskap justeras av två, av varje landskap särskilt
utsedda, justeringspersoner.
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1.4

Valförfarande

1

Val av ämbetsverkare sker genom allmänt val, allmänt
Röstsammanräkning vid val är öppen för alla medlemmar att övervara.

2

För uppfyllande av terminskrav räknas kandidatens nationsterminer. En nationstermin definieras som
perioderna 1 januari till 30 juni respektive 1 juli till 31 december.

3

Allmänt val och allmänt majoritetsval skall föregås av att nomineringslista sätts upp på nationens
officiella anslagstavlor 30 dagar före den dag då valet skall äga rum. Listan kan kompletteras med eventuella
fyllnadsval senast 14 dagar innan den dag då valet ska äga rum. Listan tages ner sju dagar före valdagen klockan
11.00.
Samtliga kandidater skall senast sex dagar före valdagen bekräfta sin kandidatur hos förste kurator.
Landskapsval ska föregås av att nomineringslista sätts upp på nationens officiella anslagstavlor 30 dagar före
den dag då valet ska äga rum. Listan kan kompletteras med eventuella fyllnadsval senast fem dagar innan den
dag då valet ska äga rum.

4

Allmänt val och allmänt majoritetsval äger rum på landskapsdag. Vallokalen skall hållas öppen på nationen
minst två timmar under valdagen. Lokalen skall hållas öppen minst fram till landskapets början.
Nationsmedlem skall dessutom ges möjlighet att, från femte dagen före och intill valdagen, förtidsrösta
på
nationen. Tid och plats för förtidsröstning kungörs enligt vad som stadgats om kallelse till landskap i 1:3:5.
Nationsmedlem kan avge röst genom skriftlig fullmakt tillsammans med legitimation och kvitto på
betald terminsräkning, dock maximalt en (1) fullmakt per fullmäktige.
Valförrättare är minst två röstberättigade medlemmar, varav minst en skall tillhöra valutskottet.
I vallokalen skall finnas en förseglad valbox per val, en röstlängd samt en kandidatförteckning.
Valsedel får endast upptaga namn på föreslagna kandidater eller lämnas blank.
Röstsammanräknare vid allmänt val och allmänt majoritetsval är valutskottets valda ledamöter.

5

Vid allmänt val är den som erhållit flest röster vald. Vid lika röstetal skiljer lotten. Skall vid allmänt
val lika många väljas som det finnes kandidater skall varje kandidat erhålla minst två tredjedelar av
antalet avgivna röster.

6

Vid allmänt majoritetsval erfordras att kandidaten erhåller minst hälften av de avgivna rösterna för att bli
vald.
Skall vid majoritetsval lika många väljas som det finnes kandidater skall varje kandidat erhålla minst
två tredjedelar av antalet avgivna röster för att bli vald.
Vid val där det finns fler kandidater än vad valet omfattar skall valsedel upptaga en rangordning av
kandidaterna.
När en kandidat erhåller minst hälften av de avgivna rösterna är valet avklarat. I annat fall faller den kandidat
som erhållit minst antal röster bort. De röster som var avlagda på denna bortfallna kandidat omfördelas enligt
valsedlarnas rangordning. Kvarstår då fortfarande flera kandidater än valet omfattar upprepas förfarandet. Vid
lika röstetal i någon av dessa omgångar skiljer lotten.

7

Vid landskapsval är den som erhållit flest röster vald. Vid lika röstetal skiljer lotten. Landskapsval
skall ske med slutna valsedlar som endast får upptaga namn på föreslagna kandidater. Landskapet
väljer erforderligt antal röstsammanräknare. Skall lika många väljas som det finnes kandidater sker
valet genom acklamation. Röstning genom fullmakt är inte tillåten.

8

Vid sådana val som enligt stadgan sker på förslag av nämnder, utskott eller föreningar ska i första hand den
förslagna kandidaten tas upp till val. Om en sådan kandidat skulle saknas eller föreslagen kandidat inte blir vald
kan andra kandidera till posten.

9

Avgår ämbetsverkare före mandattidens utgång sker fyllnadsval genom landskapsval på nästa landskap
där ej annat stadgas.

10

Överklagande av val sker enligt vad därom är stadgat i kapitlet om besvärsutskottet.

8

majoritetsval

eller

landskapsval.

1.5

Besvär

1

Medlem äger rätt, där ej annat angivits i denna stadga, att hos nationens besvärsutskott anmäla besvär över
beslut fattade av nationens organ eller befattningshavare som medlemmen anser strida mot lag eller förordning,
denna stadga eller övriga för Södermanlands-Nerikes nation gällande bestämmelser.

2

Besvärsrätt tillkommer nationens medlemmar.

3

Besvär över beslut skall anföras inom 14 dagar efter tillkännagivandet av beslutet. Beslut anses vara
tillkännagivet när justerat protokoll finns tillgängligt på kuratorsexpeditionen.

4

Besvär anförs skriftligen hos besvärsutskottets ordförande.

5

Besvärsutskottets yttrande skall avges senast 14 dagar efter inkommet besvär.

6

Besvärsutskottsbeslutet kan upprivas av landskap med minst två tredjedelars majoritet.
Landskapets beslut kan ej överklagas.
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1.6

Stadga, reglementen, arbetsordningar och policyer

1

Dessa stadgar kan endast ändras genom beslut av två på varandra följande landskap.
Vid ändring av stadgan krävs minst två tredjedelar av antalet avgivna röster.

2

Underordnad stadgan är reglementen. Underordnade reglementen är arbetsordningar. Underordnade
arbetsordningar är policyer.

3

Reglementen kan endast ändras genom beslut på landskap. Vid ändring av reglemente krävs minst två
tredjedelar av antalet avgivna röster.

4

Alla förslag om stadgeändring eller ändring i reglemente skall behandlas under två på varandra
följande nationsnämndssammanträden.

5

Arbetsordningar och policyer kan antas och ändras genom beslut på ett nationsnämndssammanträde.
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2 Nämnder och utskott
2.1

Besvärsutskottet

1

Besvärsutskottet utgörs av inspektor och två valda ledamöter.

2

Valbar är myndig medlem eller före detta medlem som är väl bevandrad i nationsfrågor och ej
innehar annat nationsämbete.

3

Ledamöterna väljes för en tid av två år genom landskapsval vid höstterminens tredje ordinarie
landskap.
Avgår ledamot före mandattidens utgång sker fyllnadsval på nästa ordinarie landskap.

4

Inspektor är ordförande.

5

Besvärsutskottet äger endast besluta då samtliga ledamöter är närvarande.

6
1
2
3
4

Det åligger besvärsutskottet att
taga upp till behandling inkomna besvärsskrivelser och fatta beslut om åtgärder i anledning av dessa,
till landskapet och berört annat organ eller ämbetsverkare meddela sitt beslut angående till
besvärsutskottet ingivna besvärsskrivelser,
skriftligt meddela den besvärande sitt beslut i anledning av besväret,
på anslagstavlan tillkännage fattade beslut.

7

Besvär i stipendieärenden riktas direkt till inspektor.
Se kap rörande stipendier.

8

Ledamot får inte delta i behandling av, eller beslut i, ärende som rör vederbörande personligen, eller där
vederbörande har ett intresse som kan väntas påverka individens opartiska bedömande av frågan.
Ledamot är skyldig att själv anmäla jäv.
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2.2

Biblioteksnämnden

1

Biblioteksnämnden utgörs av 12 ledamöter; bibliotekarie, andre kurator, arkivarie, antikvarie samt åtta valda
ledamöter.

2

Valbar till ledamot är myndig medlem.

3

Ledamöterna väljes för en tid av två år. Varje år väljes fyra ledamöter genom landskapsval vid
vårterminens tredje ordinarie landskap.
Avgår ledamot före mandattidens utgång sker fyllnadsval genom landskapsval vid nästa ordinarie
landskap.

4

Bibliotekarien är ordförande. Biblioteksnämnden utser inom sig sekreterare.

5

Biblioteksnämnden sammanträder på tid som ordföranden bestämmer eller när inspektor, förste
kurator, andre kurator, revisor eller minst fyra ledamöter så anser nödvändigt.

6

Ordföranden skall särskilt kalla varje ledamot minst fem dagar före sammanträdet.

7

Biblioteksnämnden äger besluta då minst sex ledamöter är närvarande.
Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

8

Protokollet skall upptaga ämne för överläggning, yrkanden, beslut samt namn på de vid
sammanträdet närvarande ledamöterna. Det färdiga protokollet skall senast en vecka efter
sammanträdet överlämnas till förste kurator och senast vid biblioteksnämndens nästa sammanträde
justeras av två särskilt utsedda justeringspersoner.

9

Vid biblioteksnämndens sammanträden ansvarar närvarande ledamöter gemensamt för beslut som
därvid fattas såvida de icke reserverat sig till protokollet.

10
1
2
3
4
11

Det åligger biblioteksnämnden att
inom ramen för de av landskapet anvisade anslagen besluta om bokinköp och prenumerationer,
bestämma lånetid, bestämma vite vid försenad återlämning samt företaga värdering av arbeten
som förkommit och skall ersättas av låntagare,
bestämma om försäljning av inaktuell kurslitteratur och inaktuella tidningar och tidskrifter,
ange riktlinjer för arbetet i biblioteket och arkivet,
Ledamot får inte delta i behandling av, eller beslut i, ärende som rör vederbörande personligen, eller där
vederbörande har ett intresse som kan väntas påverka individens opartiska bedömande av frågan.
Ledamot är skyldig att själv anmäla jäv.
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2.3

Förvaltningsdirektionen

1

Förvaltningsdirektionen utgörs av förste kurator, andre kurator, tredje kurator, skattmästaren samt
sex särskilt valda ledamöter.

2

Valbar till ledamot är myndig medlem eller tidigare medlem.

3

De särskilt valda ledamöterna väljs för en tid av tre år. Varje år väljs två ledamöter genom landskapsval vid
höstterminens tredje ordinarie landskap, i första hand efter förslag av förvaltningsdirektionen.
Avgår ledamot före mandattidens utgång sker fyllnadsval på nästa ordinarie landskap.

4

Förvaltningsdirektionen utser inom sig ordförande. Förvaltningsdirektionen utser sin sekreterare.

5

Förvaltningsdirektionen sammanträder på de tider ordföranden bestämmer eller när inspektor,
förste kurator, skattmästaren, revisor eller minst tre ledamöter anse så nödvändigt.

6

Förste kurator skall särskilt kalla varje ledamot minst fem dagar före sammanträde.

7

Förvaltningsdirektionen är beslutsmässig då minst sex av de tio ledamöterna är närvarande.
Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

8

Protokollet skall upptaga ämnet för överläggning, yrkanden, beslut samt namn på de vid respektive
sammanträde närvarande ledamöterna. Protokollet skall senast vid förvaltningsdirektionens nästa
sammanträde justeras av två särskilt utsedda justeringspersoner.

9

Vid förvaltningsdirektionens sammanträden ansvarar närvarande ledamöter gemensamt för fattade beslut,
såvida de inte reserverat sig till protokollet.

10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

Det åligger förvaltningsdirektionen att
på bästa sätt, och i överensstämmelse med i gåvobrev, samt av myndigheter och landskapet gjorda
stadganden, förvalta nationens stipendiefonder, nationsfonder, donationsfonder, fasta egendom
samt lösöre med undantag för nationslokalernas inventarier,
vid behov utse lämplig person att företräda nationen i sådana rättsliga angelägenheter vilka ligger
inom det i 1 angivna förvaltningsområdet,
tillse att egendom under dess förvaltning hålles försäkrad på tillfredsställande sätt,
till landskapet bereda alla ärenden som rör förvaltningsdirektionens förvaltningsområde,
till höstterminens första ordinarie landskap avge årsbokslut,
inom sitt förvaltningsområde ansvara för verkställigheten av landskapets beslut, om inte annat
beslutats eller stadgats,
årligen tillse att syn hålls på nationens fastigheter,
vid behov utse vikarie för skattmästaren,
årligen fastställa föreskrifter för attest och utanordning av medel inom sin förvaltning.
Ledamot får inte delta i behandling av, eller beslut i, ärende som rör vederbörande personligen, eller där
vederbörande har ett intresse som kan väntas påverka individens opartiska bedömande av frågan.
Ledamot är skyldig att själv anmäla jäv.
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2.4

Marknadsföringsutskottet

1.

Marknadsföringsutskottet utgörs av sex ledamöter: marknadsföringsansvarig, webbredaktör samt fyra valda
marknadsföringsassistenter.

2.

Marknadsföringsansvarig är ordförande och samordnare för utskottet. Utskottet utser inom sig en sekreterare.

3.

Det åligger marknadsföringsutskottet att minst en gång per termin inför terminens andra landskap sammanträda
och besluta om förslag på kandidat till ämbetet marknadsföringsansvarig. Mötet skall protokollföras.

4.

Marknadsföringsutskottet äger besluta då minst fyra ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden
utslagsröst.

14

2.5

Nationsfullmäktige

1

Nationsfullmäktige utgörs av samtliga ämbetsverkare vars ämbeten regleras av stadgan eller klubbverkets
reglemente samt nationsnämndens valda ledamöter och suppleanter.

2

Förste kurator är ordförande. Nämndsekreteraren är sekreterare.

3

Nationsfullmäktige sammanträder då ordföranden bestämmer eller då inspektor, andre kurator,
tredje kurator, revisor eller nationsnämnden anser så nödvändigt.

4

Ordförande skall särskilt kalla varje ledamot minst fem dagar före sammanträdet. Kallelsen skall, förutom tid
och plats för sammanträdet, innehålla uppgift om viktigare ärenden samt tid och plats för förrättning av de val
som skall hållas.

5

Nationsfullmäktige äger besluta då minst tolv ledamöter är närvarande.
Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

6

Protokollet skall upptaga ämnet för överläggning, yrkanden, beslut samt namn på de vid sammanträdet
närvarande ledamöterna. Protokollet skall senast vid nationsfullmäktiges nästa sammanträde justeras av två
särskilt utsedda justeringspersoner.

7

Vid nationsfullmäktiges sammanträden ansvarar närvarande ledamöter gemensamt för beslut som
därvid fattas såvida de icke reserverat sig till protokollet.

8
1
2
3

Det åligger nationsfullmäktige att
i enlighet med i testamente gjorda stadganden, besluta om användning av medel ur Per Perssons och
Sigrid Ohlsson-Perssons fonder,
besluta om användning av medel ur nationens dispositionsfond,
senast 1 mars respektive 15 oktober besluta om nationens sommar- respektive julrestaurang samt utse
ansvariga för dess genomförande enligt kapitlet om ferierestaurang. Om inga ansvariga för ferierestaurang kan
väljas kan nationsfullmäktige besluta om ny utlysning med en kortare utlysningsperiod för val på nytt
nationsfullmäktige, efter 1 mars respektive 15 oktober.

9

Vid val av ferierestaurangvärdar skall ges möjlighet att, från femte dagen före och intill
sammanträdesdagen, förtidsrösta på kuratorsexpeditionen under mottagningstid. Tid och plats för
förtidsröstning kungörs enligt vad som stadgats om kallelse till nationsfullmäktige. Ledamot kan
avge röst genom skriftlig fullmakt tillsammans med legitimation, dock maximalt en (1) fullmakt per fullmäktige.
Ansökningarna skall ha funnits tillgängliga för ledamöterna minst fem dagar före valet.

10

Ledamot får inte delta i behandling av, eller beslut i, ärende som rör vederbörande personligen, eller där
vederbörande har ett intresse som kan väntas påverka individens opartiska bedömande av frågan.
Ledamot är skyldig att själv anmäla jäv.
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2.6

Nationsnämnden

1

Nationsnämnden utgörs av elva ledamöter: förste kurator, andre kurator, tredje kurator, åtta valda
ledamöter, samt förste och andre suppleant.

2

Valbar till ledamot är myndig medlem.

3

Varje ledamot har en numrerad plats 1 till 8.

4

Ledamöterna väljes för en tid av två år. Varje år väljes fyra ledamöter genom allmänt val. Två ledamöter väljes
vid vårterminens tredje ordinarie landskap och två ledamöter väljes vid höstterminens tredje ordinarie landskap.
Suppleanterna väljes omlott för en tid av ett år genom landskapsval vid varje termins tredje ordinarie landskap.
Avgår ledamot före mandattidens utgång sker fyllnadsval genom allmänt val vid nästa ordinarie
landskap.

5

Förste kurator är ordförande. Nämndsekreteraren är sekreterare.

6

Nationsnämnden sammanträder när ordföranden så beslutar eller när minst fyra ledamöter anser det
nödvändigt.

7

Ordförande skall särskilt kalla varje ledamot minst fem dagar före sammanträdet.

8

Avgående förste, andre och tredje kurator är ständigt adjungerade vid nationsnämndens sammanträden året
efter sin ämbetsverkarperiod.

9

Nationsnämnden är beslutsmässig då minst sju ledamöter är närvarande. Vid lika röstetal äger
ordföranden utslagsröst.

10

Protokollet skall upptaga ämnet för överläggning, yrkanden och beslut samt namn på de närvarande
ledamöterna. Protokollet skall justeras av två särskilt utsedda justeringspersoner senast nästkommande
sammanträde.

11

Vid nationsnämndens sammanträden ansvarar närvarande ledamöter gemensamt för fattade beslut,
såvida de icke reserverat sig till protokollet.

12

Nationsnämnden ansvarar för information, recentiorsverksamhet, internationellt utbyte,
inventariefond samt alla frågor som ej direkt kan hänföras till något annat förvaltningsområde.

13
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
14
1
2
3

kansli,

Det åligger nationsnämnden att
granska förste, andre och tredje kurators månatliga rapporter, samt tredje kurators aktivitetsredovisningar,
granska andre kurators budgetförslag innan detta presenteras vid höstterminens tredje ordinarie landskap,
granska bokslut och ekonomiska rapporter inom sitt förvaltningsområde, då dessa skall godkännas
av landskapet,
varje månad inventera nationens lager av dryck och mat,
förvalta nationslokalernas inventarier,
i samråd med förvaltningsdirektionen bestämma om uthyrning av nationslokalerna utöver sommar–
och julrestaurang,
ange verksamhetsramar för nationens internationella utbyte och verksamhet,
ange verksamhetsramar för nationens recentiorsverksamhet och informationen kring denna,
ange verksamhetsramar för nationens interna och externa informationsspridning,
vid behov utse lämplig person att företräda nationen i rättsliga angelägenheter utanför
förvaltningsdirektionens förvaltningsområde,
tillsammans med förvaltningsdirektionen anställa intendent och vaktmästare,
anställa fast personal inom sitt förvaltningsområde, samt handlägga dit hörande ärenden,
till landskapet yttra sig i frågor om nedsättning eller avskrivning av medlemmars avgifter och skulder
till nationen, utom vad avser studielånefonden,
besluta om användning av medel ur inventariefonden,
till landskapet avgiva förslag till hedersledamot,
inför varje termin fastställa nationens terminsprogram,
utse prokurator,
bestämma förmåner och arvoden för ämbetsverkare samt nämnd- och utskottsledamöter där det ej stadgas att
landskapet skall göra det,
varje termin överlämna verksamhetsberättelse över sin förvaltning för revision.
Det åligger nationsnämnden att i enlighet med bestämmelserna i denna stadga
inför varje kontraktsteckning upprätta kölista till nationens studentbostäder,
minst sju dagar före kontraktsteckning anslå aktuell kölista på nationens hemsida,
avgöra ansökningar om förtur eller dispens, samt meddela sökanden resultatet av sådan ansökan.

16

Mot nationsnämndens beslut vid upprättande av kölista till nationens studentbostäder får besvär
inte föras.
15

Bokslut och ekonomiska rapporter, som skall föreläggas landskapet för godkännande skall vara
nationsnämnden tillhanda för granskning senast tio dagar före det landskap på vilket bokslutet eller
den ekonomiska rapporten enligt stadgarna eller avtal i övrigt skall behandlas.

16

Nationsnämnden revideras i samband med revisionen av nationens årsbokslut.

17

Ledamot får inte delta i behandling av, eller beslut i, ärende som rör vederbörande personligen, eller där
vederbörande har ett intresse som kan väntas påverka individens opartiska bedömande av frågan.
Ledamot är skyldig att själv anmäla jäv.

18

Nationsnämnden kan besluta att avsätta ämbetsverkare om synnerliga skäl föreligger.

19

Nationsnämndens ledamöters arvode och förmåner bestäms av landskapet.
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2.7

Stadgeutskottet

1

Stadgeutskottet utgörs av tre ledamöter.

2

Valbar till ledamot är myndig medlem.

3

Ledamöterna väljes för en tid av ett år; två genom landskapsval vid vårterminens tredje ordinarie
landskap och en vid höstterminens tredje ordinarie landskap.
Avgår ledamot före mandattidens utgång sker fyllnadsval vid nästa ordinarie landskap.

4

Stadgeutskottet sammanträder när ledamöterna bestämmer eller om inspektor eller förste kurator så
anser nödvändigt.

5
1
2
3
4
5

Det åligger stadgeutskottet, som äger tillgång till alla handlingar, att
kontrollera att av olika organ fattade beslut överensstämmer med nationens stadga,
vid behov vara behjälplig vid utformning av nya stadgeändringsförslag,
senast fem dagar efter landskap i stadgan införa alla av landskapet beslutade ändringar, samt tillse att
minst ett exemplar finns tillgängligt på kuratorsexpeditionen,
på landskapet yttra sig angående förslag i stadgefrågor,
till höstterminens första ordinarie landskap avge berättelse över stadgeutskottets verksamhet
närmast föregående läsår.
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2.8

Stipendienämnden

1

Stipendienämnden utgörs av nio ledamöter: förste kurator samt åtta valda ledamöter.

2

Valbar till ledamot är myndig medlem som varit medlem i nationen i minst två terminer. Vid valet bör beaktas
att det bland nämndens ledamöter bör finnas minst en representant för varje fakultet och/eller sektion av
universitetet.

3

Ledamöterna väljes för en tid av två år. Varje år väljes fyra ledamöter genom landskapsval vid
vårterminens tredje ordinarie landskap.
Avgår ledamot före mandattidens utgång sker fyllnadsval genom landskapsval vid nästa ordinarie
landskap.

4

Förste kurator är ordförande. Stipendiesekreteraren är sekreterare.

5

Stipendienämnden sammanträder på de tider ordföranden bestämmer eller när inspektor, skattmästaren eller
minst fyra ledamöter så anser nödvändigt.

6

Ordföranden skall särskilt kalla varje ledamot minst fem dagar före sammanträdet.

7

Stipendienämnden äger besluta då minst sex ledamöter är närvarande
Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst.

8

Protokollet skall upptaga ämnet för överläggning, yrkanden, beslut samt namn på de vid sammanträdet
närvarande ledamöterna. Protokollet skall senast vid stipendienämndens nästa sammanträde justeras av två
särskilt utsedda justeringspersoner.

9

Vid stipendienämndens sammanträden ansvarar närvarande ledamöter gemensamt för beslut som
därvid fattats såvida de icke reserverat sig till protokollet.

10

Det åligger stipendienämnden, med beaktande av vad som säges i stipendiebrev och i denna
stadga i kapitlet rörande stipendier, att
utlysa nationens stipendier,
lämna förslag på lämpliga kandidater till universitetsstipendier,
utse eller upprätta förslag till innehavare av nationens stipendier,
övervaka stipendiaters behörighet att inneha stipendier,
framställa förslag till ändring eller tolkning av nationens stipendiebestämmelser,
till inspektor avgiva yttrande angående i stipendieärenden ingivna besvär.

1
2
3
4
5
6
11

Utöver vad som stipulerats i punkt 10 åligger det stipendienämnden att vid terminens första möte besluta om
tilldelning av nationspoäng enligt de ansökningar som inkommit till stipendienämnden.
Det åligger stipendienämndens ordförande att senast 30 dagar före terminens första möte anslå, vid nationens
officiella anslagstavla samt på nationens hemsida, ansökningstiden för nationspoäng. Ansökningar får lämnas in
från och med 30 dagar före terminens första möte till och med 5 dagar innan mötet. Ansökningarna görs på
den av nationsnämnden fastställda ansökningsblanketten och lämnas till förste kurator. Stipendiesekreteraren
behandlar samtliga ansökningar.

12

Stipendienämndens ledamöter samt stipendiesekreteraren har tystnadsplikt angående vad som på
sammanträde har framkommit rörande nationsmedlemmars ekonomiska och sociala förhållanden.

13

Stipendienämndens
penningstipendier.

14

Stipendienämndens ledamöter samt stipendiesekreterare får inte delta i behandling av, eller beslut i, ärende som
rör vederbörande personligen, eller där vederbörande har ett intresse som kan väntas påverka individens
opartiska bedömande av frågan.
Stipendienämndens ledamöter samt stipendiesekreteraren är skyldig att själv anmäla jäv.

ledamöter

samt

stipendiesekreteraren
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2.9

Valutskottet

1

Valutskottet utgörs av tretton ledamöter; förste kurator samt tolv valda ledamöter.

2

Valbar till ledamot är myndig medlem.

3

Sex ledamöter väljes för en tid av ett år genom landskapsval vid varje termins tredje ordinarie landskap.
Avgår ledamot före mandattidens utgång sker fyllnadsval vid nästa ordinarie landskap.

4

Förste kurator är ordförande. Valutskottet utser inom sig sekreterare.

5

Valutskottet sammanträder när ordföranden bestämmer eller när fyra ledamöter så anser nödvändigt.

6

Ordföranden skall särskilt kalla varje ledamot minst fem dagar före sammanträde.

7

Valutskottet äger nominera kandidater då minst sju ledamöter är om beslutet ense.

8

Protokoll skrives i form av en lista över av valutskottet nominerade kandidater. Denna skall omedelbart justeras
av två särskilt utsedda justeringspersoner.

9
1
2
3
4
5
6
10

Det åligger valutskottet att
bereda samtliga landskapsval,
bereda och förrätta allmänt val och allmänt majoritetsval i enlighet med vad som är stadgat i kapitlet
rörande valförfarande,
kontrollera kandidaters valbarhet för nominering i enlighet med vad som är stadgat i respektive
kapitel samt 1:2:5 och 3.1.1:1 i denna stadga,
inför allmänt val och allmänt majoritetsval presentera kandidaterna. Presentationen skall minst
innehålla, namn, födelsetid, år för inskrivning i nationen, studieinriktning och tidigare innehav av
nationsämbeten,
räkna samman rösterna vid allmänt val och allmänt majoritetsval, samt meddela resultatet till
landskapet,
tillse att endast röstberättigade medlemmar deltager i beslut på landskapet.
Ledamot får inte delta i behandling av, eller beslut i, ärende som rör vederbörande personligen, eller där
vederbörande har ett intresse som kan väntas påverka individens opartiska bedömande av frågan.
Ledamot är skyldig att själv anmäla jäv.
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3 Allmänna stadganden
3.1 Ämbetsverkare
3.1.1

Allmänt om ämbetsverkare

1

Valbar är medlem som ej häftar i förfallen skuld till nationen, eller annan organisation för vilken
landskapet utövar bestämmande inflytande, samt uppfyller för varje enskilt ämbete gällande krav.

2
1
2
3
4

Det åligger ämbetsverkare att
fatta och verkställa beslut som åläggs individen genom stadga, reglemente, arbetsordning eller policy,
i god tid före tillträde av ämbete införskaffa erforderliga kunskaper om stadga, reglemente, arbetsordning och
policy för ämbetet,
till sin efterträdare i ämbetet föra vidare ovan nämnda kunskaper och
i övrigt iakttaga och följa dessa stadgar och andra för nationen gällande bestämmelser.

3

Varje ämbetsverkare är ansvarig inför landskapet, om ej annat stadgas.

4

Ämbetsverkarens arvoden och förmåner bestäms av nationsnämnden, om ej annat stadgas.

5

Ämbetsverkare kan indelas i ämbetsverk. Ämbetsverk regleras i särskilt reglemente.

6

Nationens ämbetsverkare tillträder sina ämbeten den 1 januari respektive 1 juli.

3.1.2

Klubbverket

1

Klubbverket regleras i särskilt reglemente och utgörs av de ämbetsverkare som ansvarar för nationens mat- och
dryckesverksamheter.

2

Huvudansvarig för klubbverket är tredje kurator.

3

Vikarie för klubbverkare utses av tredje kurator.

4

Utöver det som gäller för ämbetsverkare åligger det klubbverkare att:
1. redovisa sina aktiviteter enligt tredje kurators instruktioner och
2. inom sitt verksamhetsområde aktivt arbeta med implementeringen av nationens gällande bestämmelser.
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3.2

Nationens ledning

3.2.1

Inspektor och proinspektor

1

Inspektor väljes för en tid av tre år genom allmänt majoritetsval vid ordinarie landskap. Den som väljes till
inspektor är därmed vald till hedersledamot. Avgår inspektor före mandattidens utgång sker fyllnadsval genom
allmänt majoritetsval vid nästa ordinarie landskap.

2

Det åligger inspektor, vilken skall vårda sig om allt som kan främja nationens intresse, att utöva en
allmän tillsyn över stadgarnas efterlevnad.

3

Inspektor äger övervara landskapet samt alla organs överläggningar och beslut, dock utan rätt att deltaga i
omröstning därest icke annat är särskilt föreskrivet. Inspektor äger tillgång till alla protokoll och handlingar
samt äger vid funnen anledning rättighet att låta verkställa revision av nationens räkenskaper och inventering av
nationens tillgångar.

4

Till inspektor överlämnas vart tredje år ett honorarium, vars belopp bestäms av landskapet.

5

Proinspektor, vilken väljes genom allmänt majoritetsval för tre år, inträder när inspektor är förhindrad att utöva
sin befattning.

6

Inspektor och proinspektor är befriade från personliga avgifter för sig och gäst vid nationsarrangemang.

3.2.2

Skattmästare

1

Valbar till skattmästare är myndig medlem eller tidigare medlem, som gjort sig känd för redbarhet,
kunnighet och omdöme i ekonomiska angelägenheter.

2

Skattmästare väljes för tre läsår av vårterminens tredje ordinarie landskap genom allmänt majoritetsval.
Avgår skattmästaren före mandattidens utgång sker fyllnadsval genom allmänt majoritetsval vid
nästa ordinarie landskap.

3

Vikarie för skattmästaren utses av förvaltningsdirektionen.

4
1
2
3
4
5
6

Det åligger skattmästaren att
där inte annorlunda stadgats eller beslutats ombesörja verkställigheten av förvaltningsdirektionens
beslut,
bereda och föredraga ärende som skall behandlas av förvaltningsdirektionen,
föra förvaltningsdirektionens räkenskaper. Räkenskapsåret är 1 januari till 31 december. Bokslut
skall senast 30 juni påföljande räkenskapsår överlämnas för revision,
inom sin förvaltning samt enligt den av förvaltningsdirektionen fastställda attestordningen, teckna
nationens firma,
avge nationen åliggande självdeklarationer,
i övrigt ansvara för den löpande verksamheten inom förvaltningsdirektionens ansvarsområde.

5

Skattmästarens arvode fastställs av landskapet.

6

Skattmästaren är befriad från personliga avgifter för sig och gäst vid gasquer eller motsvarande
nationsmiddagar.
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3.2.3

Landskapets ordförande

1

Utöver vad som sägs om valbarhet av ämbetsverkare i Allmänna stadganden skall landskapets ordförande varit
ledamot eller suppleant i nationsnämnden i minst två terminer och inte nekats ansvarsfrihet av landskapet.
Sittande kurator får inte väljas. Ordförande får inte omväljas mer än två gånger.

2

Landskapets ordförande får inte vara ledamot av nationsnämnden under ämbetsperioden.

3

Landskapets ordförande väljs för en tid av ett år genom allmänt majoritetsval vid höstterminens
andra ordinarie landskap.
Mandattiden för landskapets ordförande är från 1 januari till 31 december.
Avgår landskapets ordförande före mandattidens utgång sker fyllnadsval genom allmänt
majoritetsval vid nästa ordinarie landskap.

4

Vid förfall utser landskapet vikarie för ordförande. Kurator får inte utses till vikarie för landskapets
ordförande.

5
1
2

Det åligger landskapets ordförande att
vara ordförande vid landskap,
kalla till landskap enligt 1:3:5.

6

Ordförande saknar rösträtt vid landskapsval.

7

Landskapets ordförandes arvode och förmåner bestäms av landskapet.
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3.2.4

Förste kurator

1

Utöver vad som sägs om valbarhet av ämbetsverkare i Allmänna stadganden skall förste kurator vid
ämbetets tillträdande varit medlem i minst tre terminer.

2

Förste kurator väljs för en tid av ett år genom allmänt majoritetsval vid vårterminens andra
landskap.

3

Mandattiden för förste kurator är från 1 juli till 30 juni.
Förste kurator arvoderas för hela mandatperioden

4

Avgår förste kurator före mandattidens utgång sker fyllnadsval genom allmänt majoritetsval vid
nästa ordinarie landskap. Om mindre än en termin återstår kan dock nationsnämnden förordna
ersättare för återstående tid. Förordnandet skall godkännas vid närmast följande ordinarie landskap.

5

Som vikarie för förste kurator inträder andre kurator såvida nationsnämnden ej utser annan.

6

Förste kurator äger rätt till två veckors betald semester, varav en vecka sammanhängande semester.
Semester får inte tas ut om vikare inte finns i enlighet med punkt 3.2.4.5.

7

Som utövare av den dagliga ledningen av nationen åligger det förste kurator att
1

samordna olika nationsorgans arbete och aktiviteter,

2

tillse att nationens stadgar efterleves,

3

tillse att av olika organ fattade beslut och bestämmelser verkställes och efterföljes,

4

efter de i dessa stadgar angivna förvaltningsområden fördela inkommande ärenden,

5

inom sin förvaltning teckna nationens firma, vad avser företrädande av nationen i rättsliga
angelägenheter där annat ombud ej kan anses nödvändigt, uthämtande av rekommenderade
försändelser, samt ansökande om tillstånd för nationens verksamhet,

6

tillse att medlem vid behov erhåller fackmässig omvårdnad och hjälp,

7

vara ordförande och ledamot i nationsfullmäktige, nationsnämnden, stipendienämnden och
valutskottet,

8
9
10

ordinarie

som ledamot ingå i landskapet och förvaltningsdirektionen,
tillsammans med andre kurator vara nationens representant i Kuratorskonventet. Vid beslut i
Kuratorskonventet som rör ändring av dess stadga eller eljest ej är av ringa betydelse för nationens
verksamhet skall röst avges i enlighet med nationsnämndens direktiv,
på landskap föredraga ärenden vilka hänförs till förste kurators förvaltningsområde såvida
nationsnämnden ej utser annan,

11

utåt föra nationens talan,

12

svara för nationens representation och uppvaktningar,

13

representera nationen i interna och externa föreningar och sammanslutningar,

14

vara arbetsledare för av nationen fast anställd personal,

15

på tider som anslås på anslagstavlan, under terminer fyra dagar per vecka hålla mottagning för
nationens medlemmar, under minst åtta timmar per vecka varav minst en timme efter kl. 17.00, och
att under den tid arvode utgår, under tiden 15 juni till 10 augusti och 15 december till 15 januari,
minst en timme per vecka hålla mottagning för nationens medlemmar,

16

låta föra förteckning över medlemmar,

17

föra förteckning över inkommande och utgående brev och e-post,

18

föra förteckning över nationens ämbetsverkare,
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19

senast fem dagar före sammanträde med nationsorgan, dock ej landskap, anslå kallelser och
föredragningslistor till desamma, på anslagstavlan,

20

utlysa ferierestaurangerna senast fyra veckor före sista ansökningsdag,

21

tillse att revisionsprotokoll upprättas,

22

tillse att val och förberedelser för val genomförs i enlighet med stadgarna,

23

tillse att kopior på alla protokoll finnes tillgängliga på kuratorsexpeditionen senast 15 dagar efter sammanträde,

24

kontrollera att stadgeutskottet i stadgan infört alla av landskapet beslutade ändringar.

25

senast fem dagar före landskap tillse att alla handlingar finns tillgängliga på kuratorsexpeditionen,

26

vara ansvarig utgivare för nationens tidning,

27

kontrollera att krönikören inskrivit krönikan i krönikeboken,

28

varje månad inför nationsnämnden lägga fram en rapport om föregående månads löpande
verksamhet,

8

Förste kurator äger teckna nationens firma vad avser disposition av kassa och bankkonton i
förening med andre kurator.

9

Avgående förste kurator äger rätt att närvara vid nationsnämndens sammanträden i enlighet med
kapitlet om nationsnämnden i denna stadga.

10

Förste kurator har rätt att fatta beslut av ekonomisk art som är nödvändiga för den dagliga rutinen.
För dessa beslut ställs förste kurator ekonomiskt ansvarig.

11

Förste kurator har rätt att tillfälligt avstänga ämbetsverkare
nationsnämndssammanträde. Sammanträdet skall hållas inom 14 dagar.

12

Förste kurators arvode och förmåner bestäms av landskapet.
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fram

till

närmast

följande

3.2.5

Andre kurator

1

Utöver vad som sägs om valbarhet av ämbetsverkare i Allmänna stadganden skall andre kurator vid
ämbetets tillträdande varit medlem i minst tre terminer.

2

Andre kurator väljs för en tid av ett år genom allmänt majoritetsval vid höstterminens andra ordinarie
landskap.

3

Mandattiden för andre kurator är från 1 januari till 31 december.
Andre kurator arvoderas för tiden 1 januari år ett till 15 januari år två. Arvode för ytterligare en
månad utgår när nationsnämnden tagit del av det reviderade årsbokslutet.

4

Avgår andre kurator före mandattidens utgång sker fyllnadsval genom allmänt majoritetsval vid
nästa ordinarie landskap. Om mindre än en termin återstår kan dock nationsnämnden förordna
ersättare för återstående tid. Förordnande skall godkännas vid närmast följande ordinarie landskap.

5

Som vikarie för andre kurator inträder förste kurator såvida nationsnämnden ej utser annan.

6

Andre kurator äger rätt till två veckors betald semester, varav en vecka sammanhängande semester.
Semester får inte tas ut om vikarie inte finns i enlighet med punkt 3.2.5.5.

7

Som ansvarig för nationens ekonomiska redovisning
förvaltningsdirektionens område, åligger det andre kurator att

och

planering

utom

vad

avser

1

ansvara för att nationens räkenskaper förs i överensstämmelse med svensk lag, god redovisningssed
och av nationen fattade beslut,

2

föra huvudbok, grundbok samt nyckelförteckning,

3

svara för bevakning av nationens fordringar,

4

inom sin förvaltning teckna nationens firma utom vad avser disposition av kassa och bankkonton,
då firman tecknas i förening med förste kurator eller tredje kurator samt vid upptagande av lån, då
firman tecknas av andre kurator och skattmästaren gemensamt,

5

för varje räkenskapsår upprätta bokslut och för revision lämna det till förste kurator senast första
mars. Räkenskapsåret är 1 januari till 31 december,

6

senast första mars utarbeta en skriftlig presentation av nationens årsbokslut,

7

varje månad inför nationsnämnden redovisa en skriftlig rapport över nationens ekonomi. Rapporten
skall vara avstämd med tredje kurators månadsredovisning och senast nästföljande månad
överlämnas till nationsnämnden.

8

för vårterminen upprätta ett halvårsbokslut och inför höstterminens andra ordinarie landskap
överlämna detta för revision,

9

upprätta förslag till budget för nationens verksamhet kommande år, samt förelägga denna till
nationsnämnden, vilken efter överläggning skall rekommendera höstterminens tredje
landskap att godkänna densamma,

10

ansvara för nationslokalernas inventarier och föra förteckning över dessa,

11

som ledamot ingå i landskap, nationsfullmäktige, nationsnämnden, biblioteksnämnden och
förvaltningsdirektionen,

12
13

ordinarie

på landskap föredraga ärenden vilka hänför sig till andre kurators förvaltningsområde såvida
nationsnämnden ej utser annan,
ha tillsyn över nationens, Walmstedts, Törneros och Malmströms gravar,

14

efter nationsnämndens riktlinjer svara för uthyrning av nationslokalerna,

15

kontrollera att nationsfotografen samlat och arkiverat relevanta bilder,

16

tillsammans med förste kurator vara nationens representant i Kuratorskonventet. Vid beslut i
Kuratorskonventet som rör ändring av dess stadga eller eljest ej är av ringa betydelse för nationens
verksamhet skall röst avges i enlighet med nationsnämndens direktiv,

26

17

under den tid arvode utgår hålla mottagning för medlemmar enligt bestämmelse för förste kurator,

18

när ferierestaurang drivs, vars vinst enligt avtal skall tillfalla nationen, även ansvara för
ferierestaurangens ekonomiska redovisning.

8

Avgående andre kurator äger rätt att närvara vid nationsnämndens sammanträden i enlighet med
kapitlet om nationsnämnden i denna stadga.

9

Bland nationens skulder ska andre kurator upptaga:
1

Reservfond: till reservfonden förs all eventuell vinst tills dess att fonden uppgår till 50 000 kronor,
därefter minst 50 procent av eventuell vinst. Fonden tillförs dock inga medel när nationens
balanserade resultat är positivt. Fonden disponeras av landskapet.

2

Dispositionsfond: Till dispositionsfonden förs den del av vinsten som ej förs till reservfonden.
Fonden tillförs dock inga medel när nationens balanserade resultat är positivt. Fonden disponeras
av nationsfullmäktige.

3

Inventariefond: Fonden tillförs medel genom anslag. Fonden disponeras av nationsnämnden.

4

Biblioteksfond: Fonden tillförs den del av biblioteksanslag som ej använts vid räkenskapsårets slut.
Fonden disponeras av biblioteksnämnden.

5

Honorariefond: Till fonden förs en procent av varje erlagd terminsavgift. Fonden utgör inspektors
honorarium och disponeras av landskapet efter inspektors hörande.

6

Teaterfond: Fonden tillförs den del av teateranslaget som ej använts vid räkenskapsårets slut.
Fonden disponeras av nationsnämnden.

10

Bokslut och ekonomiska rapporter från andre kurator, som skall föreläggas landskapet för godkännande, skall
vara nationsnämnden tillhanda för granskning senast tio dagar före det landskap på vilket bokslutet eller den
ekonomiska rapporten skall behandlas.

11

Andre kurator är ersättningsskyldig gentemot nationen vid brist i verksamheten.

12

Andre kurators arvode och förmåner bestäms av landskapet.
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3.2.6

Tredje kurator

1

Utöver vad som sägs om valbarhet av ämbetsverkare i Allmänna stadganden skall tredje kurator vid
ämbetets tillträdande varit medlem i minst tre terminer.

2

Tredje kurator väljs för en tid av ett år genom allmänt majoritetsval vid vårterminens andra
landskap.

3

Mandattiden för tredje kurator är från 1 juli till 30 juni.
Tredje kurator arvoderas för hela mandatperioden.

4

Avgår tredje kurator före mandattidens utgång sker fyllnadsval genom allmänt majoritetsval vid
nästa ordinarie landskap. Om mindre än en termin återstår kan dock nationsnämnden förordna
ersättare för återstående tid. Förordnandet skall godkännas vid närmast följande ordinarie landskap.

5

Vikarie för tredje kurator utses av nationsnämnden.

6

Tredje kurator äger rätt till två veckors betald semester, varav en vecka sammanhängande semester.
Semester får inte tas ut om vikarie inte finns i enlighet med punkt 3.2.6.5.

7

Som huvudansvarig för nationens klubbverk åligger det tredje kurator att i enlighet med av nationsnämnden
upprättad arbetsordning
1

leda och fördela arbetet inom klubbverket,

2

handhava nationens aktivitetsredovisning,

3

till nationsnämnden snarast överlämna redovisning för nationens arrangemang,

4

svara för inköp av förbrukningsmateriel,

5

varje månad inför nationsnämnden presentera restaurangredovisningar och en avstämning av det
inventerade lagret av mat och dryck med lagerboken. Redovisningen skall vara nationsnämnden tillhanda senast
den 15:e nästföljande månad,

6

som ledamot ingå i landskap, nationsfullmäktige, nationsnämnden och förvaltningsdirektionen,

7
tillsammans med
Klubbmästarkonventet,
8

8

barmästaren,

hovmästaren

och

köksmästaren

vara

nationens

representant

i

på landskap föredra ärenden vilka hänförs till tredje kurators förvaltningsområde såvida
nationsnämnden ej utser annan,

Som huvudansvarig för nationens festvåningsverksamhet åligger det tredje kurator att
1
2

9

ordinarie

i enlighet med nationsnämndens direktiv ansvara för festvåningens servering av alkoholhaltiga
drycker,
till nationsnämnden snarast överlämna redovisning för festvåningens arrangemang,

Tredje kurator äger teckna nationens firma vad avser disposition av kassa och bankkonton i förening
andre kurator.

med

Tredje kurator äger även inom sin förvaltning rätt att teckna nationens firma vad avser avtalsteckning,
uthämtande av rekommenderade försändelser, samt ansökande om tillstånd för nationens verksamhet.
10

Avgående tredje kurator äger rätt att närvara vid nationsnämndens sammanträden i enlighet med
kapitlet om nationsnämnden i denna stadga

11

Tredje kurator är ersättningsskyldig gentemot nationen vid brist i verksamheten.

12

Tredje kurators arvode och förmåner bestäms av landskapet.
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3.2.7

Prokurator

1

Vid samtidig frånvaro av förste kurator och andre kurator skall prokurator utses av nationsnämnden.

2

Till prokurator skall utses till kurator valbar medlem som är väl förtrogen med nationen.

3

Prokurator som leder och ansvarar för nationens verksamhet under ordinarie kuratorers frånvaro
åligger att i tillämpliga delar följa stadgar för respektive kurator.

4

Prokurators arvode bestäms av landskapet.

5

Prokurator revideras i samband med revisionen av nationens årsbokslut.

6

Prokurator är ersättningsskyldig gentemot nationen vid brist i verksamheten.
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3.3

Stadgereglerade ämbeten

3.3.1

Alumnsamordnare

1

Alumnsamordnare väljes för en tid av ett år genom landskapsval vid vårterminens tredje ordinarie landskap.

2

Vikare för alumnsamordnare utses av förste kurator.

3

Det åligger alumnsamordnaren att
1

i samråd med förste kurator ansvara för nationens alumnverksamhet,

2

förvalta nationens alumnregister.

3.3.2

Antikvarie

1

Antikvarien väljs för en tid av ett år genom landskapsval vid vårterminens andra ordinarie landskap, i först
hand på förslag från biblioteksnämnden.

2

Vikarie för antikvarien utses av nationsnämnden.

3

Det åligger antikvarien att
1

vara andre kurator behjälplig i andre kurators arbete vad beträffar nationens inventarier,

2

hålla god ordning över nationens inventarier och fortlöpande öva tillsyn över de samma,

3

arbeta fram förslag rörande genomförande av reparationer av nationens inventarier,

4

efter andre kurators instruktioner svara för att katalogisera nationens inventarier,

5

tillsammans med arkivarien vara nationens representant i Arkivariekonventet.

3.3.3

Arkivarie

1

Arkivarie väljs för en tid av ett år genom landskapsval vid höstterminens andra ordinarie landskap, i första hand
på förslag från biblioteksnämnden.

2

Vikarie för arkivarien utses av biblioteksnämnden.

3

Det åligger arkivarien att
1

svara för att nationens protokoll och handlingar förvaras och arkiveras i fastställd ordning,

2

låta binda alla protokoll med bilagor från landskap,
biblioteksnämnden, stipendienämnden och förvaltningsdirektionen,

3

i tio år arkivera beviljade stipendieansökningar,

4

i tio år arkivera nationens inkommande och utgående brev, telegram, telefaksimil och e-post, samt
därefter vart femte år enligt ordning 1975, 1980, 1985 och så vidare,

5

arkivera andre kurators huvudböcker samt vart femte år av andre kurators grundböcker och verifikationer
enligt ordning 1975, 1980, 1985 och så vidare,

6

i tio år arkivera grundböcker och verifikationer från övriga år,

7

låta binda och arkivera nationstidning, majhälsning och övrigt nationstryck,

8

krönikeböcker och fotoalbum arkiveras,

30

nationsfullmäktige,

nationsnämnden,

9

insamla och på överskådligt sätt ordna nationstryck, ljud– och filmband samt andra handlingar av
nationshistoriskt intresse,

10

ordna insamlade tidningsurklipp om nationen och dess medlemmar,

11

hålla arkivets katalog aktuell,

12

hålla god ordning i arkivet,

13

till depå på Universitetsbiblioteket inlämna allt arkivmaterial äldre än 15 år, som inte längre har mer
än begränsat värde i nationens dagliga verksamhet,

14

tillsammans med antikvarien vara nationens representant i Arkivariekonventet.
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3.3.4

Bibliotekarie

1

Utöver vad som sägs om valbarhet av ämbetsverkare i Allmänna stadganden skall bibliotekarie vid
ämbetets tillträdande varit medlem i minst två terminer.

2

Bibliotekarie väljs för en tid av ett år genom landskapsval vid vårterminens andra ordinarie landskap, i första
hand på förslag från biblioteksnämnden.

3

Vikarie för bibliotekarien utses av biblioteksnämnden.

4

Det åligger bibliotekarien att
1

vårda bibliotekets och arkivets samlingar och att leda det dagliga arbetet med biblioteket och arkivet
enligt denna stadga och biblioteksnämndens riktlinjer,

2

personligen hålla mottagning i biblioteket minst två timmar per vecka under terminen,

3

hålla bibliotekets katalog aktuell,

4

kräva in utlånade böcker som ej i tid återlämnats,

5

vara ordförande och verkställande ledamot i biblioteksnämnden,

6

verkställa biblioteksnämndens beslut samt förbereda dess sammanträden,

7

vara nationens representant i Bibliotekariekonventet.

3.3.5
1

IT-ansvarig
IT-ansvarig tillsätts av nationsnämnden

2

IT-ansvarig väljs på en tid av ett år.

3

Vikarie för IT-ansvarig utses av nationsnämnden.

4

Det åligger IT-ansvarig att
1

hålla god ordning på och öva tillsyn över nationens datortekniska utrustning,

2

vara nationens ämbetsverkare behjälplig i nyttjandet av nationens datortekniska utrustning,

3

utarbeta förslag när det gäller införskaffande av ny datorteknisk utrustning,

3.3.6

Fanbärare

1

Fanbärare väljs omlott för en tid av två terminer genom landskapsval vid varje termins andra ordinarie
landskap.

2

Vikarie för fanbärare utses av förste kurator

3

Det åligger fanbärarna solidariskt att
1

föra nationsfanan vid universitetets och nationens ceremonier,

2

ansvara för att det råder god ordning i fanskåpet,

3

vara nationens representanter i Fanbärarkonventet.
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3.3.7

IF Trikadien-ansvarig

1

IF Trikadien-ansvarig väljs för en tid av ett år genom landskapsval vid höstterminens tredje ordinarie
landskap, i första hand efter förslag från IF Trikadien.

2

Vikarie för IF Trikadien-ansvarig utses av IF Trikadien.

3

Det åligger IF Trikadien-ansvarig att
1

ansvara för nationens motions- och idrottsverksamhet,

2

vara nationens representant i Idrottskonventet.

3.3.8

Internationell sekreterare

1

Internationell sekreterare väljs för en tid av ett år genom landskapsval vid varje termins andra
ordinarie landskap.

2

Vikarie för internationell sekreterare utses av nationsnämnden

3

Det åligger de internationella sekreterarna solidariskt att
1

i samråd med förste kurator svara för och samordna nationens internationella kontakter och utbyte.

2

vara kontaktpersoner för de internationella studenter som är medlemmar av nationen,

3

vara nationens representanter i Internationella konventet.

3.3.9

Klubbmästare

1

Utöver vad som sägs om valbarhet i stadgan skall klubbmästare vid ämbetets tillträdande varit
medlem i minst två terminer.

2

Två klubbmästare väljs för en tid av en termin genom allmänt val vid varje termins andra ordinarie
landskap.

3

Klubbmästare ingår i klubbverket.

4

Det åligger klubbmästarna solidariskt att:

5

1

i enlighet med tredje kurators direktiv svara för samtliga traditionella fester samt landskapssexor,

2

till tredje kurator överlämna arrangemangets åtgångs- och resultatredovisning senast tre dagar efter avslutat
evenemang.
Klubbmästarna är inom sitt verksamhetsområde ersättningsskyldiga gentemot nationen vid brist i
verksamheten.
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3.3.10

Krönikör

1

Krönikör väljs för en tid av en termin genom landskapsval vid varje termins tredje ordinarie landskap.

2

Vikarie för krönikören utses av förste kurator

3

Det åligger krönikören att
1

varje termin författa och i nationens krönikebok inskriva en krönika om vad som inom nationen sig
tilldragit. Detta görs senast terminen efter att krönikören avgått,

2

läsa upp krönikan vid den gåsmiddag eller majmiddag som hålles terminen efter mandatperioden.

3.3.11

Kördirektör

1

Kördirektör väljs för en tid av ett år genom landskapsval vid vårterminens tredje ordinarie landskap, i första
hand efter förslag från kören.

2

Vikarie för kördirektören utses av kören.

3

Det åligger kördirektören att
1

ansvara för nationens körverksamhet.

3.3.12

Marknadsföringsassistent

1

Marknadsföringsassistenterna väljs för en tid av ett år. Varje termin väljs två marknadsföringsassistenter
genom landskapsval vid varje termins andra ordinarie landskap,

2

Det åligger marknadsföringsassistenterna att vara ledamöter i marknadsföringsutskottet.

3

Det åligger marknadsföringsassistenterna att vara marknadsföringsansvarig behjälpliga i nationens
marknadsföring.

3.3.13

Marknadsföringsansvarig

1

Marknadsföringsansvarig väljs för en tid av en termin genom landskapsval vid varje termins andra ordinarie
landskap, i första hand på förslag av marknadsföringsutskottet.

2

Vikarie för marknadsföringsansvarig utses av marknadsföringsutskottet.

3

Det åligger marknadsföringsansvarig att
1

i samarbete med kuratelet ansvara för och samordna nationens marknadsföring,

2

vara ordförande och ledamot i marknadsföringsutskottet.

3.3.14

Marskalk

1

Två marskalkar väljs för en tid av ett år genom landskapsval vid vårterminens andra ordinarie landskap.

2

Vikarie för marskalk utses av förste kurator

3

Det åligger marskalkarna solidariskt att
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1

medverka vid universitetets ceremonier och nationens traditionella fester,

2

vara nationens representanter i Marskalkkonventet.

3.3.15

Musikanförare

1

Musikanförare väljs för en tid av ett år genom landskapsval vid vårterminens tredje ordinarie landskap, i första
hand efter förslag från Hornboskapen.

2

Vikarie för musikanföraren utses av Hornboskapen.

3

Det åligger musikanföraren att
1

ansvara för nationens orkesterverksamhet,

2

ansvara för att Hornboskapens instrument och notsamling är intakta.

3

vara nationens representant i Orkesterkonventet.

3.3.16

Nationsfotograf

1

Nationsfotograf väljs för en tid av en termin genom landskapsval vid varje termins tredje ordinarie landskap.

2

Vikarie för nationsfotografen utses av förste kurator.

3

Det åligger nationsfotografen att
1

vårda och ansvara för nationen och Stiftelsen Södermanlands-Nerikes nations studentbostäder tillhörigt fotooch videomaterial,

2

fotografera händelser i nationens liv och vid speciella tillfällen även ansvara för att videoupptagning görs,

3

sammanföra fotografierna i album och göra dessa tillgängliga i digital form, senast tre veckor efter
fotograferingstillfället,

4

upptaga och effektuera beställningar av fotografier och videoupptagningar,

5

tillse att foto- och bildupptagningar arkiveras,

6

vid terminens början göra en ämbetsverkartavla.

3.3.17
1

Nämndsekreterare
Nämndsekreterare väljs för en tid av en termin genom landskapsval vid varje termins tredje ordinarie landskap.

2

Vikarie för nämndsekreteraren utses av förste kurator.

3

Det åligger nämndsekreteraren att
1

vara sekreterare i landskapet, nationsfullmäktige och nationsnämnden,

2

senast fem dagar efter respektive sammanträde till förste kurator överlämna det färdiga protokollet,

3

tillse att beslutsliggaren hålls uppdaterad.
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3.3.18

Programsekreterare

1

Programsekreterare väljs för en tid av en termin genom landskapsval vid varje termins första ordinarie
landskap.

2

Vikarie för programsekreteraren utses av nationsnämnden.

3

Det åligger programsekreteraren att anordna nationens talarträffar.

3.3.19

Programvärd

1

Två programvärdar väljs för en tid av en termin genom landskapsval vid varje termins andra ordinarie
landskap.

2

Vikarie för programvärd utses av nationsnämnden.

3

Det åligger programvärdarna solidariskt att
1

ansvara för programverksamhet som inte åligger annan ämbetsverkare,

2

anställa personal till denna verksamhet.

4

Programvärdarna är inom sitt verksamhetsområde ersättningsskyldiga gentemot nationen vid brist i
verksamheten.

3.3.20

Recentiorsvärd

1

Recentiorsvärd väljs för en tid av ett år genom landskapsval vid varje termins andra ordinarie landskap.

2

Vikarie för recentiorsvärd utses av förste kurator.

3

Det åligger recentiorsvärd solidariskt att
1

i samråd med förste kurator svara för nationens abiturient- och recentiorsverksamhet,

2

inför varje termin svara för och samordna fadderverksamheten,

3

vara nationens representanter i Recentiorskonventet.

3.3.21
1

Redaktör
Redaktör väljs för en tid av ett år genom landskapsval vid varje termins andra ordinarie landskap.

2

Vikarie för redaktör utses av förste kurator

3

Det åligger redaktörerna att
1

sammanställa och redigera nationstidningen,

2

svara för annonsackvisition,

3

ansvara för att tidningen kommer nationsmedlemmarna tillhanda,

4

vara nationens representanter i Tidningskonventet.
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3.3.22

Spexdirektör

1

Två spexdirektörer väljs för en tid av ett år genom landskapsval vid vårterminens tredje ordinarie
landskap.

2

Vikarie för spexdirektör utses av nationsnämnden.

3

Spexdirektörerna skall förestå nationens spexverksamhet.

4

Det åligger spexdirektörerna att
1

ha uppsikt över och vård om nationens spexförråd,

2

ansvara för rekvisita som tillhör spexförrådet

3

hos andre kurator hemställa om anslag för inköp och underhåll av rekvisita.

3.3.23

Stipendiesekreterare

1

Stipendiesekreterare väljs för en tid av ett år genom landskapsval vid höstterminens tredje ordinarie landskap, i
första hand på förslag från stipendienämnden.

2

Vikarie för stipendiesekreteraren utses av stipendienämnden.

3

Det åligger stipendiesekreteraren att
1

vara föredragande i stipendienämnden, samt bereda och handlägga stipendieärenden,

2

föra förteckning över innehavare av nationens stipendier,

3

vara sekreterare i stipendienämnden och senast tre dagar efter sammanträde till förste kurator
överlämna det färdiga protokollet,

4

vara nationens representant i Stipendiekonventet.

3.3.24

Sånganförare

1

Sånganförare väljs för en tid av en termin genom landskapsval vid varje termins tredje landskap.

2

Vikarie för sånganföraren utses av klubbmästarna.

3

Det åligger sånganföraren att leda och organisera sången på nationens fester.
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3.3.25

Teaterdirektör

1

Teaterdirektör väljs för en tid av ett år genom landskapsval vid vårterminens tredje ordinarie landskap, i första
hand på förslag av teatern.

2

Vikarie för teaterdirektören utses av teatern.

3

Teaterdirektören skall förestå nationens teaterverksamhet.

4

Det åligger teaterdirektören att
1

ha uppsikt över och vård om nationens teatergarderob,

2
3

ansvara för rekvisita som tillhör teatergarderoben,
hos andre kurator hemställa om anslag för inköp och underhåll av rekvisita.

5

Det åligger teaterdirektören att vara nationens representant i Teaterkonventet.

3.3.26

Webbredaktör

1

Webbredaktör väljs för en tid av en termin genom landskapsval vid varje termins andra ordinarie landskap.

2

Vikarie för webbredaktör utses av marknadsföringsutskottet.

3

Det åligger webbredaktören att
1

i samarbete med övriga medlemmar av marknadsföringsutskottet och kuratelet ansvara för nationens hemsida
samt övriga webbaserade mediekanaler.
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3.3.27

Nationsrevisorer och biträdande revisorer

1

Valbar till nationsrevisor och biträdande revisor är myndig medlem eller före detta medlem, som äger god kännedom om
nationens verksamhet.
Ämbetsverkare kan icke väljas till revisor för förvaltning för vilken vederbörande har att redovisa, ej heller deltaga i val av
revisorer för sådan förvaltning eller i beslut med anledning av revisorernas granskning av densamma.

2

Nationsrevisor väljes genom landskapsval för två kalenderår vid varje hösttermins tredje ordinarie landskap. De två
nationsrevisorerna väljes omlott.
Biträdande revisorer för förste kurator och tredje kurator väljes genom landskapsval för ett år vid vårterminens tredje
ordinarie landskap.
Biträdande revisor för andre kurator väljes genom landskapsval för en tid av ett år vid höstterminens tredje ordinarie
landskap.
Valen sker i första hand efter förslag från valutskottet.

3

Nationsrevisorerna och de biträdande revisorerna äger rätt att taga del av alla nationens handlingar.

4

Det åligger nationsrevisorerna solidariskt att på så sätt som regleras i nationens revisionsreglemente granska nationens av
nationsnämnden framlagda årsredovisning och att löpande granska nationens förvaltning och redovisning.

5

Det åligger biträdande revisor att
1
enligt nationsrevisors direktiv biträda vid revision,
2
vid nationsrevisors förfall inträda i nationsrevisorns ställe, och
3
granska respektive kurators förvaltning och åligganden.

6

Nationsrevisor och biträdande revisor äger, om de anser det nödvändigt, skriftligt begära att landskapets ordförande
omedelbart kallar till landskap.

7

Har nationsrevisor i sin revisionsberättelse, eller annan handling som lagts till grund för landskapsbeslut, mot bättre
vetande lämnat oriktig uppgift eller vid fullgörandet av sitt uppdrag visat vårdslöshet är revisorn gentemot nationen
ansvarig för all därav uppkommande skada.

8

Nationsrevisorernas och de biträdande revisorernas arvode och förmåner bestämmes av landskapet.
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3.3.28

Revisor för skattmästare och förvaltningsdirektionen

1

Skattmästaren och förvaltningsdirektionen skall årligen granskas av auktoriserad eller godkänd revisor som väljs
genom landskapsval vid höstterminens första ordinarie landskap.

2

Revisor för skattmästaren och förvaltningsdirektionen har rätt att när som helst inventera alla nationens, under
skattmästarens och förvaltningsdirektionens stående tillgångar, samt granska räkenskaper och andra
förvaltningshandklingar.

3

Revisor för skattmästaren och förvaltningsdirektionen har rätt att ta del av alla nationens handlingar.

4

Revisor för skattmästaren och förvaltningsdirektionen har, om det anses vara nödvändigt, rätt att skriftligt
begära att förste kurator omedelbart kallar till landskap.

5

Det åligger revisor för skattmästaren och förvaltningsdirektionen att
1

granska de av skattmästaren förda räkenskaperna,

2

tillse att i föregående års revisionsberättelse eventuellt påtalade missförhållanden rättas,

3

vid revision genomgå förvaltningsdirektionens protokoll och därvid kontrollera att fattade beslut blivit
verkställda, samt att förvaltningsdirektionen och skattmästaren fullgjort sina åligganden i enlighet med
nationens stadgar,

4

inventera den kontanta kassan samt nationens av skattmästaren förvaltade medel,

5

till förste kurator överlämna revisionsberättelse senast den 1 september. Berättelsen ska föreläggas
höstterminens första ordinarie landskap, som beslutar om ansvarsfrihet.
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4 Övrig verksamhet
4.1 Boklån

1

Berättigad till lån ur bibliotekets samlingar är medlemmar av studentnation i Uppsala samt annan varom
biblioteksnämnden i varje särskilt fall äger besluta.

2

Lånetiden bestäms av biblioteksnämnden. Bibliotekarien kan vid terminsskifte, vid speciellt
litteratur och vid bokcirkel ändra lånetiden.

3

Vid försenad återlämning erlägges ett vite, som bestämmes av biblioteksnämnden.

4

Förkommer bok ersätter låntagaren den med
beslutat skäligt belopp.
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nyanskaffningsvärdet

efterfrågad

eller av biblioteksnämnden

4.2

Stipendier

1

Nationen delar ut penningstipendier och resestipendier.

2

Penningstipendier delas ut på grundval av studiemeriter. Resestipendier delas ut på grundval av
nationsmeriter.

3

Stipendienämnden skall utlysa lediga stipendier genom anslag på nationens officiella anslagstavlor.
Dessa bör härutöver utlysas på nationens hemsida.
Utlysning skall ske minst 14 dagar före sista ansökningsdag.

4

Behörig att söka penningstipendium är medlem som inte häftar i förfallen skuld till nationen och som uppfyller
bestämmelserna i stipendiebrevet. Den sökande skall också studera minst 22,5 högskolepoäng per termin vid
Uppsala universitet. Den sökandes inkomst per termin får inte uppgå till ett och ett halvt prisbasbelopp enligt
socialförsäkringsbalken (2010:110). Den sökande får inte ha en nettoförmögenhet på mer än tre prisbasbelopp
enligt nämnda lag, eller mer än fyra och ett halvt prisbasbelopp för sammanboende.
Den sökande får vid tidpunkten för ny ansökan endast inneha nationsstipendier till ett sammanlagt värde av en
tiondels prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken (2010:110). Detta gäller inte om inga andra sökande till
stipendiet finns. Ledamot av stipendienämnden samt stipendiesekreteraren är ej behörig att söka nationens
penningstipendier.

5

Behörig att söka resestipendium är medlem som inte häftar i förfallen skuld till nationen och som uppfyller
bestämmelserna i utlysningen.
Sökanden skall bedriva minst halvtidsstudier under innevarande termin eller terminen dessförinnan.
Undantag från studiekrav kan genom ansökan göras för studieuppehåll, utlandsstudier, praktik, doktorandtjänst
och heltidsuppdrag vid nationen samt om ingen annan behörig sökande finns.

6

Ansökan skall göras skriftligen enligt fastställt formulär hos stipendienämnden. Till ansökan om
penningstipendium skall bifogas självdeklaration och intyg som styrker sökandens behörighet.
Efter ansökningstidens utgång får ansökan inte kompletteras.

7

Stipendienämnden delar ut stipendier i enlighet med bestämmelser i stipendiebrev, denna stadga och
nationsbeslut vid landskap.
Ingen får tilldelas stipendier som sammanlagt överstiger ett halvt prisbasbelopp enligt socialförsäkringsbalken
(2010:110). Detta gäller inte resestipendier och stipendier tillsatta på nationsmeriter.
Finns vid ansökningstidens utgång ingen behörig sökande till penningstipendium skall stipendiesumman läggas
till respektive fonds kapital.

8

Den som tilldelats stipendium skall skriftligen meddelas detta av stipendienämnden. Meddelandet
skall innehålla uppgifter om de skyldigheter som åvilar stipendiaten.

9

Besvär får föras mot stipendienämndens beslut till inspektor senast 15 dagar efter tillkännagivandet
av beslutet. Mot beslut rörande universitetsförvaltade stipendier får besvär föras till universitetet.
Mot inspektors beslut enligt första stycket får besvär inte föras.

10

Utbetalning av penningstipendier skall göras av skattmästaren enligt stipendienämndens förteckning
över stipendieinnehavare. Utbetalning får inte ske före besvärstidens utgång.

11

Stipendieinnehavare som i fortsättningen önskar behålla stipendium skall senast den 30 september respektive
den 15 februari bevaka sitt stipendium. Formulär för stipendiebevakning skall tillhandahållas av
stipendienämnden. På bevakningsformuläret skall skriftlig försäkran att
stipendiaten uppfyller kravet på
minst 22,5 högskolepoängs studier göras. Intyg om detta skall bifogas bevakningsformuläret.
I samband med inlämning av bevakningsformuläret skall giltigt kvitto på erlagd terminsavgift uppvisas.
För att få behålla stipendium skall stipendiaten därvid uppfylla de formella krav som gäller för
tilldelandet av det aktuella stipendiet.
Stipendiat är skyldig att avstå från stipendium om stipendiaten tilldelats helt utbildningsbidrag för
doktorander eller har en inkomst som överstiger de beloppsgränser som gäller för sökande av
stipendier.
Stipendieinnehavare som på grund av giltiga skäl är förhindrad att uppfylla kraven på studietakt, till exempel på
grund av värnplikt, sjukdom eller uppehåll på annan ort som är nödvändigt för studierna, kan av
stipendienämnden medges rätt att trots detta behålla stipendium Sådant medgivande får lämnas för högst två
terminer av stipendietiden.
Ansökan om dispens från kraven på studietakt skall göras hos förste kurator.
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4.3

Studentbostäder

1

Behörig att söka enkelrum och lägenhet är medlem av Södermanlands-Nerikes nation.

2

Sökanden skall ha för avsikt att bedriva minst halvtidsstudier under kontraktstiden, samt skall även
ha tagit minst femton studiepoäng under innevarande termin eller terminen dessförinnan.
Dispens från kraven i andra stycket ges doktorander, personer som innehaft minst heltidstjänst på
nationen under de aktuella terminerna, samt recentiorer.

3

Ansökan om bostad skall göras skriftligen enligt fastställt formulär. Till ansökan skall bifogas intyg
som styrker sökandens behörighet.
Ansökan skall lämnas till intendentkontoret.
Ansökan gäller tills vidare, förutsatt att sökande vid årlig kontroll kan uppvisa giltig legitimation, giltig terminsräkning
från Södermanlands-Nerikes nation samt studieintyg för den sökande.
Dispens från kravet på studieintyg ges personer som innehar minst halvtidstjänst på nationen under den aktuella terminen.
Om den sökande uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnar oriktiga uppgifter i sin ansökan, skall ansökan avvisas.

4

Nationsnämnden ansvarar för att en kölista upprättas per den första i varje månad och att kölistan anslås senast sju dagar
före kontraktsteckningen. Kölista upprättas ej i juli månad.

5

Till grund för kölista lägges antalet terminer sökanden varit inskriven vid Södermanlands-Nerikes
nation under de senaste tio åren. Sökanden får inte tillgodoräkna sig fler än tolv studieterminer. Sökande måste ha tagit
minst 15 studiepoäng under de terminer som ligger till grund för bostadsansökan.
Mellan sökande med samma antal terminer enligt första stycket ges företräde till den som först
lämnat in sin ansökan. Mellan sökande med samma antal terminer enligt första stycket och samma
ansökningsdag skiljer lotten.
Vid upprättande av kölista får hänsyn tagas till sociala och medicinska skäl som den sökande
åberopar och styrker i sin ansökan.
Mot nationsnämndens beslut enligt denna paragraf får besvär inte föras.
Vid upprättande av kölistan skall de nationsmedlemmar som av stipendienämnden tilldelats nationspoäng få tillgodoräkna
sig en termin per 7 av stipendienämnden tilldelade nationspoäng. Sökande kan tillsammans med nationspoängsterminerna
inte inneha fler terminer än 16.

6

Kontraktsteckning skall ske efter kölistan varje månad utom juli.
Uppgift om tid och plats för kontraktsteckning skall anslås på nationens hemsida minst sju dagar i förväg.

7

Tecknande av kontrakt skall ske av den sökande personligen eller genom befullmäktigat ombud.
Vid kontraktsteckning skall den sökande uppvisa giltig legitimation, giltig terminsräkning från
Södermanlands-Nerikes nation samt studieintyg för den sökande.
Dispens från kravet på studieintyg ges personer som innehar minst halvtidstjänst på nationen under den aktuella terminen.
Har den sökande anlitat ombud skall ombudet skriftligen styrka sin fullmakt, på det av nationsnämnden fastställda
fullmaktsdokument, samt uppvisa de nödvändiga handlingarna enligt denna paragraf.

8

I lägenhet får högst två vuxna stadigvarande bo.

9

Kontrakt får efter kontraktstidens slut förlängas om kontraktsinnehavaren uppfyller
kraven för att få teckna kontrakt.

10

Nationsnämnden beslutar om regler om byte av studentbostad.
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4.4

Ferierestaurang

1

Valbar är myndig medlem som ej häftar i förfallen skuld till nationen, eller annan organisation för vilken
landskapet utövar bestämmande inflytande. Denna skall vid ämbetets tillträdande ha varit medlem i minst två
terminer.

2

Nationsnämnden fastställer villkor och riktlinjer för ferierestaurangen i ett särskilt dokument. Detta skall vara
tillgängligt för sökande senast två veckor före ansökningstidens utgång.

3

Ansökan sker i grupp. För sommaren skall väljas en grupp om fyra personer, för julrestaurangen
skall väljas en grupp om två personer. Annat antal kan väljas om nationsnämnden tillsammans
med nationsfullmäktige så bestämmer.

4

Nationsfullmäktige skall välja grupp utifrån gruppens ansökan. Ansöker mer än en grupp skall
omröstningen vara sluten.

5

Ferierestaurangvärdarnas arvode och förmåner fastställs i av nationsnämnden upprättat dokument.

44

4.5

Föreningar

1

Till nationen hör föreningar.

2

Nationens föreningar ska verka enligt nationens syfte och vara öppna för alla nationsmedlemmar.

3

Ny förening godkänns som nationsförening vid varje termins första landskap.

4

Föreningarnas förmåner, anslag och skyldigheter definieras i särskild arbetsordning.

5

Föreningarnas målsättning, verksamhet och interna organisation regleras i egna stadgar.
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