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Förslag på stadgerevidering 

Bakgrund 

Följande är ett förslag på stadgerevidering för att införliva de beslut som togs i styrelsen under 

våren 2018. Under denna period (Se specifikt möten 22 november, 2018 och 20 december, 2018) 

infördes ett reglemente för Festmästaren, med stöd i Stadgans 8 kap. 5 §, Stadgans 9 kap. 2 §, 

samt 10 kap. 11§. Detta reglemente omarbetades och uppdaterades sedan under 2019 (se specifikt 

möte 20 augusti, 2019). Sedan reglementet instiftades har det dikterat att ”Festmästaren är 

ledamot i Göteborgs Nations Styrelse och Seniorskollegiet”.  

 

Problemet 

Problematiken i denna mening är att stadgan är tydlig med vilka som sitter i styrelsen, samt vilka 

av dessa som är ledamöter eller ej. 

I nationens 8 kap. kan vi läsa: 

2§ Nationsstyrelsen består av Förste kurator som sammankallande, övriga 

kuratorer, inspektor, proinspektor, skattmästarna samt därutöver sex ledamöter. 

Inspektor och proinspektor har endast yttrande- och förslagsrätt. Styrelsen väljer 

inom sig en mötesordförande. 

3§ Av nationsstyrelsens icke självskrivna ledamöter väljes tre på Vårlandskapet 

för en mandatperiod om två år. De valda tillträder sina befattningar den 1 juli.  

Av detta kan vi utläsa att Festmästaren inte är ledamot i styrelsen och heller inte sitter i styrelsen 

med endast yttrande- och förslagsrätt. Därmed har vi ett fall där reglemente och stadga strider 

mot varandra. 

Stadgan förklarar dock hur sådana tvister bör läsas: 

1 kap. §3 Nationens författningar består av stadgar, policydokument, reglementen och arbetsordningar. Vid 

konflikt sinsemellan äger de företräde i ovannämnd ordning.  

Alltså går stadgan över Festmästarens reglemente.  

 

Förslag på åtgärd 

Mitt förslag blir därför att ändra stadgan för att spegla det som var styrelsens intention – om 

landskapet har samma vilja. 

Om landskapet inte instämmer med styrelsens beslut måste reglementet för Festmästaren ändras 

för att efterleva stadgan, och då kan landskapet uppdra styrelsen att göra detta.  

Vid genomgång av stadgan hittade jag andra punkter som inte överensstämmer med praxis på 

nationen, och har därför angivit även dessa som förslag. 

Nedan följer originalstadgan med mitt förslag på ändring, där ändringen är markerad med färg 

och en kommentar med förklaring finns i högra spalten. 

Festmästare omnämns som ”heltidsarvoderad mästare” för att stadgan ska kunna vara tidlös, om 

andra heltidsposter tillkommer eller försvinner. 
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OBS. Stadgan kan läsas i sin helhet på www.goteborgsnation.se  

Ändring 1 
5 kap, 3§ 
Original 
3 § Till senior kan väljas varje myndig, röstberättigad junior som varit 
medlem av nationen under minst fyra terminer. Till senior bör väljas 
Göteborgare, vilken kan antas på ett värdigt sätt fylla en seniors uppgifter 
och företrädesvis den, som gjort sig om nationen förtjänt eller kan 
uppvisa goda vetenskapliga meriter. Till kurator, bibliotekarie, sekreterare 
eller skattmästare vald Göteborgare är senior från och med dagen för sitt 
val. 
 
Ändring 
3 §Till senior kan väljas varje myndig, röstberättigad junior som varit 
medlem av nationen under minst fyra terminer. Till senior bör väljas 
Göteborgare, vilken kan antas på ett värdigt sätt fylla en seniors uppgifter 
och företrädesvis den, som gjort sig om nationen förtjänt eller kan 
uppvisa goda vetenskapliga meriter. Till kurator, heltidsarvoderade 
mästare, bibliotekarie, sekreterare eller skattmästare vald Göteborgare är 
senior från och med dagen för sitt val. 

 
 
 
För att Festmästaren 
ska bli senior vid sitt 
val, såsom reglementet 
dikterar. 

 
 
Ändring 2 
7 Kap. 2§ 
Original 
2§ Nationsstyrelsen består av Förste kurator som sammankallande, övriga 
kuratorer inspektor, proinspektor, skattmästarna samt därutöver sex 
ledamöter. Inspektor och proinspektor har endast yttrande-och 
förslagsrätt. Styrelsen väljer inom sig en mötesordförande. 
 
Ändring 
2§ Nationsstyrelsen består av Förste kurator som sammankallande, övriga 
kuratorer, heltidarvoderade mästare, inspektor, proinspektor, 
skattmästarna samt därutöver sex ledamöter. Inspektor och proinspektor 
har endast yttrande-och förslagsrätt. Styrelsen väljer inom sig en 
mötesordförande. 
 

 
 
 
 
 
 
 
För att Festmästaren 
ska bli ledamot i 
styrelsen, såsom 
reglementet dikterar.  

 
Ändring 3 
8 Kap. 1§ 
Original 
1§ Vid nationen finns förste kurator, skattmästare för 
fastighetsförvaltningen, skattmästare för bostadsstiftelsen och 
stipendieförvaltningen samt ytterligare kuratorer enligt landskapets beslut. 
Kuratorer blir seniorer för tidpunkten för respektive val.  
 
Ändring 
1§ Vid nationen finns förste kurator, skattmästare för 
fastighetsförvaltningen, skattmästare för bostadsstiftelsen och 
stipendieförvaltningen samt ytterligare kuratorer och heltidsarvoderade 

 
 
 
I första ändringen 
finns det två sätt att 
se på saken: 
Antingen tänker man 
att Festmästaren är 
del av nationens 
ledning även om de 
inte är kurator (precis 
som skattmästarna), 
för att kurator 
används som 
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mästare enligt landskapets beslut. Kuratorer och heltidsarvoderade 
mästare blir seniorer för tidpunkten för respektive val. 
 
Om nödvändigt kan dessa ändringar delas upp i 
Ändring 3a 
1§ Vid nationen finns förste kurator, skattmästare för 
fastighetsförvaltningen, skattmästare för bostadsstiftelsen och 
stipendieförvaltningen samt ytterligare kuratorer och heltidsarvoderade 
mästare enligt landskapets beslut. 
 
Ändring 3b 
Kuratorer och heltidsarvoderade mästare blir seniorer för tidpunkten för 
respektive val. 
 

synonymt till 
”heltidare” - eller så 
tänker man att de 
inte är kurator och 
därför inte med i 
nationens ledning. 
 
Andra ändringen bör 
stå kvar för att 
införliva reglementet 
att de bli senior. 

Ändring 4 
8 Kap., ny 3§ som komplement till 2§ 
Original 
2 § Till kurator väljs myndig, röstberättigad Göteborgare som vid tillträdet 
varit medlem och ämbetsman av nationen i minst tre terminer. Sökande 
som ensam ställer upp i ett val, måste vid val erhålla kvalificerad majoritet 
–tre fjärdedelar av rösterna. Sökande skall före landskapet träffa 
valberedningen för utfrågning och genomgång av bland annat 
arbetserfarenhet och studietakt. Om ingen kandidat föreligger som 
uppfyller kraven kan landskapet göra undantag från kraven. 
 
Ändring – som alltså blir 3§ 
3 §  Till heltidsarvoderad mästare väljs myndig, röstberättigad Göteborgare. 
Sökande som ensam ställer upp i ett val, måste vid val erhålla kvalificerad 
majoritet –tre fjärdedelar av rösterna. Sökande skall före landskapet träffa 
valberedningen för utfrågning och genomgång av bland annat 
arbetserfarenhet och studietakt. 
 
Vidare justeras paragrafernas numrering i kapitel 8 efter införandet av en 
ny punkt 3.  

 
 
 
Samma saker som 
gäller för kandidater 
till och val av 
kuratorer har enligt 
praxis också gällt för 
Festmästaren. Dock 
med skillnaden att tre 
terminer med ämbeten 
inte krävs. 
 

 
Ändring 5 
8 kap. 3§/ny 4§ 
Original 
3 § Kuratorerna och skattmästarna erhåller arvoden vilka fastställes på 
landskap på förslag av styrelsen. 
 
Ändring 
4 § Kuratorerna, heltidsarvoderade mästare och skattmästarna erhåller 
arvoden vilka fastställes på landskap på förslag av styrelsen.  
 

 
 
 
 
Alla som arvoderas 
på månatlig basis bör 
ingå i denna paragraf, 
då det också ingår i 
budgeten för 
nästkommande år. 
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Ändring 6 
12 kap. 3§ 
Original 
3 § Finns endast en kandidat, väljs denne med acklamation om inte 
röstberättigad Göteborgare begär sluten omröstning. Finns flera 
kandidater, skall valet förrättas med sluten omröstning. Val av kurator, 
skattmästare, inspektor eller proinspektor förrättas alltid med sluten 
omröstning.  
 
Ändring 
3 § Finns endast en kandidat, väljs denne med acklamation om inte 
röstberättigad Göteborgare begär sluten omröstning. Finns flera 
kandidater, skall valet förrättas med sluten omröstning. Val av kurator, 
heltidsarvoderad mästare, skattmästare, inspektor eller proinspektor 
förrättas alltid med sluten omröstning.  
 

 
 
 
För att efterfölja 
praxis bör även 
Festmästaren väljas 
med sluten 
omröstning. Denna 
praxis baseras på det 
faktum att det är 
heltidarval och 
därmed av känslig 
karaktär. 

Ändring 7 
12 kap. 8§ 
Original 
8 §Nationens valberedning upprättar för varje val en lista på alla kandidater 
till respektive ämbete. Endast de som är upptagna på valberedningens 
kandidatlista får ställa upp till val.   
Undantag från ovanstående regel kan göras om det vid landskapet saknas 
kandidater till den post som skall tillsättas eller vid mycket väl motiverade 
fall. Göteborgare kan då besluta att förslag väcks på landskapet och val 
förrättas. Sådant beslut fattas med enkel majoritet. 
  
Undantag från ovanstående regel får inte göras vid ämbetena: 
Förste kurator 
Andre kurator 
Tredje kurator 
Bibliotekarie 
Sekreterare 
Hovmästare 
 
Ändring  
8 §Nationens valberedning upprättar för varje val en lista på alla kandidater 
till respektive ämbete. Endast de som är upptagna på valberedningens 
kandidatlista får ställa upp till val.   
 Undantag från ovanstående regel kan göras om det vid 
landskapet saknas kandidater till den post som skall tillsättas eller vid 
mycket väl motiverade fall. Göteborgare kan då besluta att förslag väcks på 
landskapet och val förrättas. Sådant beslut fattas med enkel majoritet.  
Undantag från ovanstående regel får inte göras vid ämbetena: 
Förste kurator 
Andre kurator 
Tredje kurator 
Heltidsarvoderad mästare 
Bibliotekarie 
Sekreterare 
Hovmästare 

 
 
 
Då Festmästaren är 
ett heltidsämbete, 
samt ett ämbete med 
stort ansvarsområde 
(liksom Hovmästare 
och Bibliotekarie) bör 
även denna intervjuas. 
Detta har också varit 
praxis. 
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Förslag på beslutsformulering 

Förslag 1 – Allt låter bra. 

Landskapet beslutar att anta samtliga ändringar i stadgan i enlighet 

med förslaget. 

Förslag 2 – Det mesta låter bra. Men vissa ändringar håller ni inte med om. 

Landskapet beslutar att anta Ändring 1 i stadgan. 

Och sedan göra samma sak för alla ändringar. 

Antas inte Ändring 1, 2 eller 3 bör landskapet besluta att uppdra att ändra Festmästarens 

reglemente i enlighet med beslutet. 

 

 


