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Seniorskollegiets nominering till Inspektorsvalet 
En inspektors roll kan vara flera: personen kan exempelvis väljas i förhoppningen att personen 
ska smitta av kändisskap till nationen, en annan nation kanske väljer en person för att den har 
kontakter eller välstånd och en tredje nation väljer inspektorn baserat på att personen kan erbjuda 
ett stöd, en trygg hamn och en kännedom om nationen, nationslivet och universitet svår att 
matcha på annat sätt.  
 
Ingrid Helmius är född 1962 och uppvuxen i Uppsala. Ingrid är doktor i offentlig rätt, 
universitetslektor i rättsvetenskap, 2001 installerades hon som Pro-inspektor och sedan 2013 har 
hon varit Inspektor på Göteborgs Nation.  
 
Ingrid var själv aktiv på nationen under sin studietid och hade flera ämbeten såsom Klubbverkare 
(och har genom det rätten att säga ”När jag var klubbverkare…”), Sekreterare och 1990 var hon 
nationens Förste Kurator. Numera sitter hon i Landsmannaföreningens styrelse och är nog den 
bland oss som känner Göteborgs Nation allra bäst. Under sin tid som Pro-inspektor och 
Inspektor har hon starkt värnat om landsmännens hälsa och engagemangsmiljö, vilket är tydligt 
både på det stöd hon ger kuratelet, ämbetsmännen och klokheter under tal. Hon är helt enkelt 
den trygga hamnen i den göteborgska stormen.  
 
Seniorskollegiet tycker att Ingrids starka engagemang för Göteborgs Nation, hennes kloka 
förhållningssätt till ämbetsmännens och kuratelets hälsa och sociala miljö samt hennes kunskap 
om nationslivet i stort och Göteborgs Nation i synnerhet gör henne till en av de bästa resurser 
nationen och dess landsmän har. Därför anser Seniorskollegiet att allt annat än att välja Ingrid 
Helmius till Inspektor för fem ytterligare år är ett rent slöseri av det stöd hon ger, den trygga 
hamn hon är och den kännedom hon har. 
 
Seniorskollegiet vill därför med värme och glädje enhälligt nominera (enligt beslut på 
Seniorsmöte 2018-04-05) Ingrid Helmius till Inspektor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


