


Förslag till ändring av Göteborgs nations stadgar

Föreslagen Lydelse
1 § Göteborgs Nation i Uppsala är en  

studentsammanslutning bildad på grundval 

av gemensam härkomst från Göteborgs stift 

– landskapen Halland och Bohuslän samt 

Göteborgs stad. Nationen är partipolitiskt 

och religiöst obunden och är öppen för 

inträde för varje student som antingen är 

antagen vid Uppsala universitet, Sveriges 

Lantbruksuniversitet, Johannelunds

Teologiska Högskola, eller 

Newmaninstitutet.

3 § Nationens författningar består av 

stadgar, policydokument, reglementen och 

arbetsordningar. Vid konflikt sinsemellan 

äger de företräde i ovannämnd ordning. 

Nuvarande lydelse
Kapitel 1

1 § Göteborgs Nation i Uppsala är en 

studentsammanslutning bildad på grundval av 

gemensam

härkomst från Göteborgs stift – landskapen Halland 

och Bohuslän samt Göteborgs stad. Nationen är

partipolitiskt och religiöst obunden och är öppen för 

inträde för varje student som antingen är antagen

vid Uppsala universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, 

Johannelunds Teologiska Högskola,

Newmaninstitutet

3 § Nationens författningar består av stadgar, 

policydokument, reglementen och arbetsordningar.

Vid konflikt sinsemellan äger de företräde i nyssnämnd 

ordning.



Förslag till ändring av Göteborgs nations stadgar

Föreslagen Lydelse
4 § Nationens medlemmar benämns 

Göteborgare, vilka indelas i recentiorer, 

juniorer och seniorer.

6 § Nationens högsta beslutande organ är 

landskapet, vilket består av samtliga 

Göteborgare.

Kapitel 3

5 § Hedersledamot har rätt att närvara vid 

landskap men ej att delta i dess beslut. 

Göteborgare som

kallas till hedersledamot behåller dock sina 

rättigheter som Göteborgare.

Nuvarande lydelse
Kapitel 1

4 § Nationens medlemmar benämns landsmän, vilka 

indelas i recentiorer, juniorer och seniorer.

6 § Nationens högsta beslutande organ är landskapet, 

vilket består av samtliga landsmän.

Kapitel 3

5 § Hedersledamot har rätt att närvara vid landskap 

men ej att delta i dess beslut. Landsman som

kallas till hedersledamot behåller dock sina rättigheter 

som landsman.



Förslag till ändring av Göteborgs nations stadgar

Föreslagen Lydelse
1 § Nationen är öppen för inträde för varje 

student som antingen är antagen vid 

Uppsala

universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, 

Johannelunds Teologiska Högskola eller 

Newmaninstitutet.

3 § För den som skrivs in i nationen skall 

erforderliga uppgifter införas i 

medlemsregister, samt eventuellt i 

inskrivningsmatrikeln.

Nuvarande lydelse
Kapitel 4

1 § Nationen är öppen för inträde för varje student 

som antingen är antagen vid Uppsala

universitet, Sveriges Lantbruksuniversitet, 

Johannelunds Teologiska Högskola, Newmaninstitutet.

3 § För den som skrivs in i nationen skall erforderliga 

uppgifter införas i inskrivningsmatrikeln.



Förslag till ändring av Göteborgs nations stadgar

Föreslagen Lydelse
4 § Göteborgare som vill utträda ur 

nationen, skall anmäla detta till förste 

kurator. Erlagd nationsavgift

återbetalas inte.

Göteborgare, som inte betalat fastställd 

terminsavgift under en termin anses utträdd 

från och med dagen efter sista betalningsdag 

den andra terminen.

Nuvarande lydelse
Kapitel 4

4 § Landsman som vill utträda ur nationen, skall 

anmäla detta till förste kurator. Erlagd nationsavgift

återbetalas inte.

Landsman, som inte betalat fastställd terminsavgift 

under två på varandra följande terminer

anses utträdd från och med dagen efter sista 

betalningsdag den andra terminen.



Förslag till ändring av Göteborgs nations stadgar

Föreslagen Lydelse
Om Göteborgares indelning

1 § Göteborgare indelas i recentiorer, 

juniorer och seniorer.

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.

Nuvarande lydelse
Kapitel 5

Om Landsmännens indelning

1 § Landsmännen indelas i recentiorer, juniorer och 

seniorer.

3 § Till senior kan väljas varje myndig, röstberättigad 

junior som varit medlem av nationen under

minst fyra terminer. Till senior bör väljas landsman, 

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 eller skattmästare 

vald landsman är senior från och med dagen för sitt 

val.



Förslag till ändring av Göteborgs nations stadgar

Föreslagen Lydelse
Om Göteborgare skyldigheter och 

rättigheter

1 § Under förutsättning att stadgad 

terminsavgift betalats, har varje Göteborgare 

rätt att ta del av nationens överläggningar 

och beslut, att erhålla lån ur nationens 

lånefonder i mån av tillgång och i enlighet 

med gällande reglementen, att söka och 

erhålla stipendier ur av nationen förvaltade 

stipendie-fonder, att delta i av nationen 

anordnade aktiviteter samt att i övrigt åtnjuta 

de rättigheter och

förmåner, som medges av dessa stadgar.

Nuvarande lydelse
Kapitel 6

Om landsmännens skyldigheter och rättigheter

1 § Under förutsättning att stadgad terminsavgift 

betalats, har varje landsman rätt att ta del av nationens 

överläggningar och beslut, att erhålla lån ur nationens 

lånefonder i mån av tillgång och i

enlighet med gällande reglementen, att söka och erhålla 

stipendier ur av nationen förvaltade stipendiefonder, 

att delta i av nationen anordnade aktiviteter samt att i 

övrigt åtnjuta de rättigheter och

förmåner, som medges av dessa stadgar.



Förslag till ändring av Göteborgs nations stadgar

Föreslagen Lydelse
2 § Göteborgare äger rätt att vid landskap delta i 

överläggningar och beslut samt att väcka förslag

rörande nationens angelägenheter.

3 § Göteborgare äger rätt att ta del av nationens 

och dess organs samtliga protokoll, nationens

räkenskaper och övriga handlingar med undantag 

av de deklarationer och konfidentiella 

upplysningar som inkommit i samband med 

behandlingen av låne- och stipendieärenden och 

behandling av ärenden

rörande enskild person. 

Göteborgare äger rätt att erhålla närvarointyg, 

skuldfrihetsintyg och andra intyg, som nationen 

har rätt att utfärda.

Nuvarande lydelse
Kapitel 6

2 § Landsman äger rätt att vid landskap delta i 

överläggningar och beslut samt att väcka förslag

rörande nationens angelägenheter.

3 § Landsman äger rätt att ta del av nationens och dess 

organs samtliga protokoll, nationens

räkenskaper och övriga handlingar med undantag av de 

deklarationer och konfidentiella upplysningar som 

inkommit i samband med behandlingen av låne- och 

stipendieärenden och behandling av ärenden

rörande enskild person. 

Landsman äger rätt att erhålla närvarointyg, 

skuldfrihetsintyg och andra intyg, som nationen har 

rätt att utfärda.



Förslag till ändring av Göteborgs nations stadgar

Föreslagen Lydelse
4 § Göteborgare äger rätt att hos inspektor 

överklaga val eller beslut, som strider mot dessa 

stadgar eller nationens reglementen och 

författningar. Beträffande valfrågor skall 

överklagandet vara inspektor

eller förste kurator tillhanda senast klockan tolv 

den femte dagen efter valets förrättande. 

Beträffande övriga beslut skall överklagandet vara 

inspektor eller förste kurator tillhanda senast 

klockan tolv den

femte dagen efter beslutets offentliggörande i 

justerat protokoll.

Inspektor skall höra styrelsen. Finner inspektor 

överklagandet befogat, skall han eller hon 

förklara valet eller beslutet upphävt.

Nuvarande lydelse
Kapitel 6

4 § Landsman äger rätt att hos inspektor överklaga val 

eller beslut, som strider mot dessa stadgar eller 

nationens reglementen och författningar. Beträffande 

valfrågor skall överklagandet vara inspektor

eller förste kurator tillhanda senast klockan tolv den 

femte dagen efter valets förrättande. Beträffande 

övriga beslut skall överklagandet vara inspektor eller 

förste kurator tillhanda senast klockan tolv den

femte dagen efter beslutets offentliggörande i justerat 

protokoll.

Inspektor skall höra styrelsen. Finner inspektor 

överklagandet befogat, skall han eller hon förklara valet 

eller beslutet upphävt.



Förslag till ändring av Göteborgs nations stadgar

Föreslagen Lydelse
5 § Göteborgare är skyldig att betala 

terminsavgift till nationen. Avgiftens storlek 

beslutas på förslag av styrelsen på vårlandskapet

för nästkommande räkenskapsår.

7 § Göteborgare som inte inom föreskriven tid 

betalat sina skulder till nationen förlorar sin 

rösträtt och valbarhet, sin rätt att vid landskap 

väcka förslag, sin rätt att ta lån ur nationens 

kassor och bibliotek samt rätten att uppbära 

stipendier. Rättigheterna återställs när skulderna 

betalats.

Nuvarande lydelse
Kapitel 6

5 § Landsman är skyldig att betala terminsavgift till 

nationen. Avgiftens storlek beslutas på förslag av 

styrelsen på vårlandskapet för nästkommande 

räkenskapsår.

7 § Landsman som inte inom föreskriven tid betalat 

sina skulder till nationen förlorar sin rösträtt och 

valbarhet, sin rätt att vid landskap väcka förslag, sin 

rätt att ta lån ur nationens kassor och bibliotek samt 

rätten att uppbära stipendier. Rättigheterna återställs 

när skulderna betalats



Förslag till ändring av Göteborgs nations stadgar

Föreslagen Lydelse
8 § Göteborgare är skyldig att närvara vid 

landskap.

Intyg om skuldfrihet mot nationen utfärdas av 

ansvarig kurator. Sådana intyg utfärdas inte till 

den som har

förfallen skuld eller förfallna boklån.

Kapitel 7

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. 

Nuvarande lydelse
Kapitel 6

8 § Landsman är skyldig att närvara vid landskap.

Intyg om skuldfrihet mot nationen utfärdas av förste 

kurator. Sådana intyg utfärdas inte till den som har

förfallen skuld eller förfallna boklån.

Kapitel 7

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 

ordförande och en vice ordförande.



Förslag till ändring av Göteborgs nations stadgar

Föreslagen Lydelse
6 § Vid behandling av ärende då Göteborgares 

enskilda förhållanden förekommit skall 

tystnadsplikt beaktas av

styrelsens medlemmar. Nationsstyrelsens 

ordförande skall dock på begäran lämna berörd 

Göteborgare

upplysningar om de skäl som legat till grund för 

nationsstyrelsens beslut. Ordföranden skall vid 

varje

sammanträde, där ny medlem tager plats i 

nationsstyrelsen, i samband med öppnandet 

erinra om denna tystnadsplikt.

Nuvarande lydelse
Kapitel 7

6 § Vid behandling av ärende då landsmans enskilda 

förhållanden förekommit skall tystnadsplikt beaktas av

styrelsens medlemmar. Nationsstyrelsens ordförande 

skall dock på begäran lämna berörd landsman

upplysningar om de skäl som legat till grund för 

nationsstyrelsens beslut. Ordföranden skall vid varje

sammanträde, där ny medlem tager plats i 

nationsstyrelsen, i samband med öppnandet erinra om 

denna tystnadsplikt.



Förslag till ändring av Göteborgs nations stadgar

Föreslagen Lydelse
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 kandi]dat föreligger som uppfyller kraven 

kan landskapet göra undantag från kraven.

Nuvarande lydelse
Kapitel 8

2 § Till kurator väljs myndig, röstberättigad landsman 

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.



Förslag till ändring av Göteborgs nations stadgar

Föreslagen Lydelse
Om nationens övriga nationsverkare

2 § Styrelsen fastställer reglemente för 

nationsverkare.

Kapitel 10

2 § Förste kurator, skattmästaren och annan 

ansvarig kurator får var och en ingå avtal och 

teckna nationens firma efter beslut av styrelsen.

7 § Nationsverkares arvoden och förmåner 

fastställs på förslag av styrelsen på höstlandskapet 

för

innevarande räkenskapsår.

Styrelsen kan besluta om särskilt arvode åt 

Göteborgare som utfört tillfälligt uppdrag.

Nuvarande lydelse
Kapitel 9

Om nationens övriga ämbetsmän

2 § Styrelsen fastställer reglemente för ämbetsmännen.

Kapitel 10

2 § Förste kurator och skattmästaren får var och en 

ingå avtal och teckna nationens firma efter beslut av 

styrelsen.

7 § Ämbetsmännens arvoden och förmåner fastställs 

på förslag av styrelsen på höstlandskapet för

innevarande räkenskapsår.

Styrelsen kan besluta om särskilt arvode åt landsman 

som utfört tillfälligt uppdrag.



Förslag till ändring av Göteborgs nations stadgar

Föreslagen Lydelse
5 § Extra landskap hålles då Förste kurator finner 

detta nödvändigt.

Extra landskap hålles också då motiverad skriftlig 

framställning av utskott eller minst femton

röstberättigade Göteborgare inlämnats till Förste 

kurator. Förste kurator ska då inom tio dagar 

kalla nationen till extra landskap, såvida inte 

Förste kurator finner framställningen 

uppenbarligen strida mot dessa stadgar.

Nuvarande lydelse
Kapitel 11

5 § Extra landskap hålles då förste kurator finner detta 

nödvändigt.

Extra landskap hålles också då motiverad skriftlig 

framställning av utskott eller minst femton

röstberättigade landsmän inlämnats till förste kurator. 

Förste kurator ska då inom tio dagar kalla nationen till 

extra landskap, såvida inte förste kurator finner 

framställningen uppenbarligen strida mot dessa 

stadgar.



Förslag till ändring av Göteborgs nations stadgar

Föreslagen Lydelse
6 § Till ordinarie landskap utfärdas kallelse till 

alla Göteborgare på lämpligt sätt samt på 

nationens anslagstavlor och hemsida. Kallelse 

skall vara Göteborgare tillhanda senast sju dagar 

före landskapet och skall innehålla preliminär 

föredragningslista.

Till extra landskap utfärdas kallelse som för 

ordinarie landskap.

7 § Varje Göteborgare har yttranderätt och 

förslagsrätt. Röstberättigade är Göteborgare, som 

inte har förfallna skulder eller boklån. Andra 

bestämmelser i denna stadga kan innebära 

begränsningar i

förslagsrätten.

Nuvarande lydelse
Kapitel 11

6 § Till ordinarie landskap utfärdas kallelse till alla 

landsmän på lämpligt sätt samt på nationens 

anslagstavlor och hemsida. Kallelse skall vara 

landsmännen tillhanda senast sju dagar före landskapet 

och skall innehålla preliminär föredragningslista.

Till extra landskap utfärdas kallelse som för ordinarie 

landskap.

7 § Varje landsman har yttranderätt och förslagsrätt. 

Röstberättigade är landsmän, som inte har

förfallna skulder eller boklån. Andra bestämmelser i 

denna stadga kan innebära begränsningar i

förslagsrätten.



Förslag till ändring av Göteborgs nations stadgar

Föreslagen Lydelse
8 § Göteborgare, som önskar framlägga förslag 

på landskap skall inlämna förslaget, skriftligen 

avfattat,

till Förste kurator. Förste kurator skall då snarast 

tillse att ärendet bereds på lämpligt sätt.

9 § […] Förslag rörande nationens 

marknadsföring skall beredas av PR-utskottet

Förslag rörande nationens sponsring skall beredas 

av styrelsen. […]

13 § Alla för landskapet relevanta handlingar 

skall hållas tillgängliga för Göteborgare senast 

fem dagar före landskapet. Undantag gäller för 

kandidatlistan som skall hållas tillgänglig senast 

dagen innan

landskapet.

Nuvarande lydelse
Kapitel 11

8 § Landsman, som önskar framlägga förslag på 

landskap skall inlämna förslaget, skriftligen avfattat,

till förste kurator. Förste kurator skall då snarast tillse 

att ärendet bereds på lämpligt sätt.

9 § […]

Förslag rörande nationens marknadsföring och 

sponsring skall beredas av styrelsen.

[…]

13 § Alla för landskapet relevanta handlingar skall 

hållas tillgängliga för landsmännen senast fem

dagar före landskapet. Undantag gäller för 

kandidatlistan som skall hållas tillgänglig senast dagen 

innan

landskapet.



Förslag till ändring av Göteborgs nations stadgar

Föreslagen Lydelse
1 § Valbar och röstberättigad är varje 

Göteborgare som fullgjort sina skyldigheter 

gentemot nationen

och inte förlorat sin rösträtt eller valbarhet. 

Dispens från dessa krav kan i enskilda fall beviljas 

genom beslut på landskap.

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.

Nuvarande lydelse
Kapitel 12

1 § Valbar och röstberättigad är varje landsman som 

fullgjort sina skyldigheter gentemot nationen

och inte förlorat sin rösträtt eller valbarhet. Dispens 

från dessa krav kan i enskilda fall beviljas genom beslut 

på landskap

3 § Finns endast en kandidat, väljs denne med 

acklamation om inte röstberättigad landsman begär

sluten omröstning. Finns flera kandidater, skall valet 

förrättas med sluten omröstning. Val av kurator,

skattmästare, inspektor eller proinspektor förrättas 

alltid med sluten omröstning.



Förslag till ändring av Göteborgs nations stadgar

Föreslagen Lydelse
5 § Röstberättigad Göteborgare, som är 

förhindrad att närvara vid val, har rätt att till 

Förste kurator

inlämna eller insända röstsedel i förseglat kuvert, 

försett med namnteckning över den förseglade 

kanten. Bevis om betald terminsräkning samt 

legitimation skall uppvisas eller bifogas 

försändelsen.

Förrättas valet inte med sluten omröstning, 

lämnas sådan röstförsändelse utan avseende.

Nuvarande lydelse
Kapitel 12

5 § Röstberättigad landsman, som är förhindrad att 

närvara vid val, har rätt att till förste kurator

inlämna eller insända röstsedel i förseglat kuvert, 

försett med namnteckning över den förseglade kanten. 

Bevis om betald terminsräkning samt legitimation skall 

uppvisas eller bifogas försändelsen.

Förrättas valet inte med sluten omröstning, lämnas 

sådan röstförsändelse utan avseende.



Förslag till ändring av Göteborgs nations stadgar

Föreslagen Lydelse
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.

[…]

Nuvarande lydelse
Kapitel 12

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. Landsmännen kan då besluta att förslag väcks på 

landskapet och val förrättas. Sådant beslut fattas med 

enkel majoritet.

[…]



Förslag till ändring av Göteborgs nations stadgar

Föreslagen Lydelse
11 § Nominering och val av senior sker på 

följande sätt.

Senast fyrtioåtta timmar före landskapet får fem 

Göteborgare gemensamt till Förste kurator 

inlämna ett skriftligt motiverat förslag till val av 

senior. Förste kurator skall därefter omedelbart 

anslå förslaget på

nationens anslagstavla. Val av senior sker på 

ordinarie landskap. För varje föreslagen sker 

särskild

omröstning med slutna sedlar. Den är vald, som 

erhåller minst två tredjedelar av de giltiga 

rösterna.

Erhålles ej denna röstövervikt förfaller frågan 

och varken förslag eller beslut tas till protokollet.

Nuvarande lydelse
Kapitel 12

11 § Nominering och val av senior sker på följande 

sätt.

Senast fyrtioåtta timmar före landskapet får fem 

landsmän gemensamt till förste kurator inlämna ett

skriftligt motiverat förslag till val av senior. Förste 

kurator skall därefter omedelbart anslå förslaget på

nationens anslagstavla. Val av senior sker på ordinarie 

landskap. För varje föreslagen sker särskild

omröstning med slutna sedlar. Den är vald, som 

erhåller minst två tredjedelar av de giltiga rösterna.

Erhålles ej denna röstövervikt förfaller frågan och 

varken förslag eller beslut tas till protokollet.



Förslag till ändring av Göteborgs nations stadgar

Föreslagen Lydelse
2 § Utskott och nämnd sammanträder på kallelse 

av ordföranden eller då inspektor, kurator eller

halva antalet ledamöter så begär. Kallelse till 

seniorskollegiet skall utfärdas senast sju dagar 

före sammanträdet och skall innehålla preliminär 

föredragningslista. Kallelse till övriga utskott och 

nämnder bör utfärdas senast sju dagar för 

sammanträdet.

Nuvarande lydelse
Kapitel 14

2 § Utskott och nämnd sammanträder på kallelse av 

ordföranden eller då inspektor, kurator eller

halva antalet ledamöter så begär. Kallelse skall utfärdas 

senast sju dagar före sammanträdet och skall innehålla 

preliminär föredragningslista.



Förslag till ändring av Göteborgs nations stadgar

Föreslagen Lydelse
4 § Seniorskollegiet består av nationens i staden 

närvarande seniorer. Till de i staden boende 

seniorerna skall kallelse utfärdas. 

[…] 

Seniorskollegiet beslutar i stipendieärenden.

Seniorskollegiet skall bereda alla ärenden rörande 

stipendieförfattningar.

Seniorskollegiet bereder val av inspektor och 

proinspektor.

[…]

Nuvarande lydelse
Kapitel 14

4 § Seniorskollegiet består av nationens i staden 

närvarande seniorer. Till de i staden boende

seniorerna skall personlig kallelse utfärdas. Kallelsen 

skall dessutom finnas på nationens hemsida.

Förste kurator är kollegiets ordförande. En sekreterare 

för protokoll över dess förhandlingar. Kollegiet är

beslutsmässigt då minst sju medlemmar är närvarande.

Seniorskollegiet beslutar i stipendieärenden.

Seniorskollegiet skall bereda alla ärenden rörande 

stipendieförfattningar.



Förslag till ändring av Göteborgs nations stadgar

Föreslagen Lydelse
4 § Seniorskollegiet består av nationens i staden 

närvarande seniorer. Till de i staden boende 

seniorerna skall kallelse utfärdas. 

[…] 

Seniorskollegiet beslutar i stipendieärenden.

Seniorskollegiet skall bereda alla ärenden rörande 

stipendieförfattningar.

Seniorskollegiet bereder val av inspektor och 

proinspektor.

[…]

Nuvarande lydelse
Kapitel 14

Seniorskollegiet avger på begäran av inspektor, 

landskap, utskott eller ämbetsman utlåtande i ärende 

rörande nationen. Om kollegiets befattning med 

ärenden rörande disciplinfrågor och stipendier är

särskilt stadgat.

Deltagare i seniorskollegie-sammanträde får inte 

omtala vad som förevarit i ärende av grannlaga natur.



Förslag till ändring av Göteborgs nations stadgar

Föreslagen Lydelse
5 § […]

Nämnden skall bedriva kulturverksamhet för att 

tillgodose Göteborgares musik-, konst-, teater-

och litteraturintressen.

Nuvarande lydelse
Kapitel 14

5 § Kulturnämnden består av kuratorerna, 

bibliotekarien, övriga berörda ämbetsmän enligt

ämbetsreglementen och fyra landsmän, som sitter ett 

år, varav två väljs på höstlandskapet och två på

vinterlandskapet. Bibliotekarie är ledamot i nämnden 

två terminer efter avslutad ämbetsperiod.

Bibliotekarien är nämndens ordförande och ansvarar 

för att protokoll förs över dess förhandlingar.

Nämnden är beslutsmässig då minst fem ledamöter är 

närvarande.

Nämnden skall bedriva kulturverksamhet för att 

tillgodose landsmännens musik-, konst-, teater- och

litteraturintressen.



Förslag till ändring av Göteborgs nations stadgar

Föreslagen Lydelse
6 § […]  

Utskottet kan även verka för att rekrytera 

sponsorer till nationens verksamheter.

Nuvarande lydelse
Kapitel 14

6 § PR-utskottet består av kuratorerna, ansvariga 

ämbetsmän samt övriga berörda ämbetsmän

enligt styrelsens beslut.

PR-utskottet utser inom sig ordförande och 

sekreterare.

PR-utskottet skall producera idéer och material i syfte 

att marknadsföra nationen såväl internt som

externt samt ansvara för spridning av denna 

information. Utskottet skall även verka för att rekrytera

sponsorer till nationens verksamheter.



Förslag till ändring av Göteborgs nations stadgar

Föreslagen Lydelse
7 § Nationens valberedning består av kuratorerna 

samt sju Göteborgare vilka väljes för ett 

kalenderår

på jullandskapet. […]

Nuvarande lydelse
Kapitel 14

7 § Nationens valberedning består av kuratorerna samt 

sju landsmän vilka väljes för ett kalenderår

på jullandskapet. Valberedningen ska till varje landskap 

föreslå de kandidater de finner lämpliga till var post. 

Valberedningen utser inom sig ordförande och 

sekreterare.

Valberedningen skall bereda de val som landskapet ska 

förrätta, såvida inte annat är särskilt stadgat. Det

åligger valberedningen

Att sammanställa ansökningar och nomineringar till 

utlysta poster i en kandidatlista som skall anslås senast 

dagen före landskapet.



Förslag till ändring av Göteborgs nations stadgar

Föreslagen Lydelse
7 § Nationsverkare är ansvarig får vården av 

egendom, som anförtrotts honom eller henne, 

och är ersättningsskyldig för kostnader för 

nationen som vållats utan föreskrivet 

bemyndigande eller utöver anvisat anslag, såvida 

inte utbetalningen medgives av styrelsen eller 

dessa stadgar.

Nuvarande lydelse
Kapitel 15

7 § Ämbetsman är ansvarig får vården av egendom, 

som anförtrotts honom eller henne, och är 

ersättningsskyldig för kostnader för nationen som 

vållats utan föreskrivet bemyndigande eller utöver

anvisat anslag, såvida inte utbetalningen medgives av 

dessa stadgar.



Förslag till ändring av Göteborgs nations stadgar

Föreslagen Lydelse
8 § Anser Göteborgare, att kurator inte uppfyller 

sina skyldigheter eller inte motsvarar nationens

förtroende, skall han eller hon vända sig till 

inspektor. Anser denna skäl därtill föreligga, skall 

han eller hon sammankalla styrelsen för 

behandling av ärendet. Beslutar styrelsen, att 

åtgärd skall vidtagas, skall

inspektor genast suspendera kuratorn från 

utövandet av ämbetet och förordna en annan 

Göteborgare till vikarie. Vidare skall styrelsen 

samlas för beslut i ärendet.

Därefter skall ärendet framläggas för nationen, 

som på landskap beslutar om eventuell 

avsättning.

Nuvarande lydelse
Kapitel 15

8 § Anser landsman, att kurator inte uppfyller sina 

skyldigheter eller inte motsvarar nationens

förtroende, skall han eller hon vända sig till inspektor. 

Anser denna skäl därtill föreligga, skall han eller hon 

sammankalla styrelsen för behandling av ärendet. 

Beslutar styrelsen, att åtgärd skall vidtagas, skall

inspektor genast suspendera kuratorn från utövandet 

av ämbetet och förordna en annan landsman till 

vikarie. Vidare skall styrelsen samlas för beslut i 

ärendet.

Därefter skall ärendet framläggas för nationen, som på 

landskap beslutar om eventuell avsättning.



Förslag till ändring av Göteborgs nations stadgar

Föreslagen Lydelse
9 § Anser Göteborgare, att inspektor eller 

proinspektor inte uppfyller sina skyldigheter eller 

inte motsvarar nationens förtroende, skall han 

eller hon vända sig till förste kurator. Anser 

denne skäl därtill föreligga, skall han eller hon 

sammankalla styrelsen för behandling av ärendet. 

Beslutar styrelsen, att åtgärd skall vidtas, skall 

landskapet sammankallas. För beslut om att skilja 

inspektor eller proinspektor från ämbetet krävs 

två tredjedelar av de giltiga rösterna. Beslutet skall 

fattas med sluten omröstning.

Nuvarande lydelse
Kapitel 15

9 § Anser landsman, att inspektor eller proinspektor 

inte uppfyller sina skyldigheter eller inte

motsvarar nationens förtroende, skall han eller hon 

vända sig till förste kurator. Anser denne skäl därtill 

föreligga, skall han eller hon sammankalla styrelsen för 

behandling av ärendet. Beslutar styrelsen, att åtgärd 

skall vidtas, skall landskapet sammankallas. För beslut 

om att skilja inspektor eller proinspektor från ämbetet 

krävs två tredjedelar av de giltiga rösterna. Beslutet 

skall fattas med sluten omröstning.



Förslag till ändring av Göteborgs nations stadgar

Föreslagen Lydelse
10 § Anser Göteborgare, att nationsverkare inte 

uppfyller sina skyldigheter eller inte motsvarar 

nationens förtroende, skall denne vända sig till 

Förste kurator. Finner Förste kurator skäl därtill 

föreligga, skall Förste kurator vända sig till 

inspektor och anhålla att denne suspenderar 

nationsverkaren från utövandet av sin tjänst. 

Förste kurator förordnar sedan, om inspektor 

beslutar ingripa, en annan till tjänsten valbar 

Göteborgare till tillfällig vikarie. Därefter skall 

ärendet framläggas för styrelsen, som beslutar om 

eventuell

avsättning.

Nuvarande lydelse
Kapitel 15

10 § Anser landsman, att ämbetsman inte uppfyller 

sina skyldigheter eller inte motsvarar nationens 

förtroende, skall han vända sig till Förste kurator. 

Finner Förste kurator skäl därtill föreligga, skall Förste 

kurator vända sig till inspektor och anhålla att denne 

suspenderar ämbetsmannen från utövandet av sin 

tjänst. Förste kurator förordnar sedan, om inspektor 

beslutar ingripa, en annan till tjänsten valbar landsman 

till tillfällig vikarie. Därefter skall ärendet framläggas 

för styrelsen, som beslutar om eventuell

avsättning.



Förslag till ändring av Göteborgs nations stadgar

Föreslagen Lydelse
1 § Göteborgare, som har förfallna skulder eller 

förfallet boklån, saknar rösträtt så länge detta

förhållande består. Göteborgare, som inte 

reglerar skuldförhållandet inom ett år efter 

förfallodagen, skall uteslutas ur nationen till dess 

detta sker.

Nuvarande lydelse
Kapitel 16

1 § Landsman, som har förfallna skulder eller förfallet 

boklån, saknar rösträtt så länge detta

förhållande består. Landsman, som inte reglerar 

skuldförhållandet inom ett år efter förfallodagen, skall 

uteslutas ur nationen till dess detta sker.



Förslag till ändring av Göteborgs nations stadgar

Föreslagen Lydelse
2 § Götebogare, vars uppförande ger anledning 

till allvarlig anmärkning, bör tillrättavisas av 

Förste kurator eller inspektor.

[…]

Nuvarande lydelse
Kapitel 16

2 § Landsman, vars uppförande ger anledning till 

allvarlig anmärkning, bör tillrättavisas av Förste kurator 

eller inspektor.

Vägrar den felande att rätta sig efter Förste kurators 

eller inspektors anvisningar, eller är

förseelsen av synnerligen allvarlig art, bör Förste 

kurator anmäla detta till styrelsen. Styrelsen skall höra 

den felande och kan besluta att tilldela honom eller 

henne en varning eller låta saken bero. Uppkommer 

fråga om uteslutning, skall ärendet framläggas för 

nationen på landskap.



Förslag till ändring av Göteborgs nations stadgar

Föreslagen Lydelse
4 § Har Göteborgare enligt bestämmelserna i 

detta kapitel uteslutits ur nationen, skall av 

kuratorerna undertecknat meddelande tillställas 

inspektor och styrelsen, seniorskollegiet samt 

meddelas Kuratorskonventet.

Nuvarande lydelse
Kapitel 16

4 § Har landsman enligt bestämmelserna i detta kapitel 

uteslutits ur nationen, skall av kuratorerna 

undertecknat meddelande tillställas inspektor och 

styrelsen, seniorskollegiet samt meddelas 

Kuratorskonventet.


