Motion till Jullandskapet 2020
Under den senare perioden på nationen har stadgerevidering varit en ständigt återkommande
punkt i samtalen om hur olika saker på nationen fungerar. Nationen har förändrats sedan 2013
då nuvarande stadgar antogs och stadgan har hittills reviderats 4 gånger.
Under pandemitiden har det även uppkommit problem med att stadgan inte utan
svårigheter är förenliga med den nya digitala tekniken.
Den praxis som har utvecklats på nationen sedan stadgans antagande visar sig gång på
gång bryta mot stadgan. Exempelvis festmästarens plats i styrelsen under året 2019 var inte
förenligt med stadgarna vilket upptäcktes senare.
Därför anser jag att en ny stadgan hade varit nationen till gagn. Dessa nya stadgar hade
kunnat göras nationens praxis stadgeenligt samt bidra till att det icke stadgeenliga praxis
avbryts eftersom den nya stadgan skulle sätta den nya praxisen på nationen som
förhoppningsvis skulle stanna kvar i det institutionella minnet.
Jag vill understryka att jag inte uppmuntrar någon form av icke stadgeenliga agerandet i
nationen, dock av min uppfattning är att den praxis, som nu är etablerad, är sed som
stadgeenligt och det krävs att någon uppmärksammar att detta inte är faktum för att praxis på
nationen ska ändras på sådant sätt att denne inte bryter mot stadgar.
Detta arbete i min mening skulle bäst göras av en beredningskommitté kallad och utsedd
av Förste Kurator i samråd med de resterande heltidare. Utseende process skulle vara öppen
och stå fritt för medlemmar att söka sig till kommittén då åsikter från en bred skara
medlemmar skulle i min mening bidra till en mer genomtänkt stadgan. Kommittén skulle utse
inom sig en ordförande, vice ordförande och sekreterare. Kommittén skulle även stå direkt
under landskap för att tillse att medlemmarnas intressen bäst tas av hand.
Kommittén i min mening ska även inhämta åsikter från medlemmar, styrelsen och
seniorskollegiet om förslaget till den nya stadgan i god tid innan denna ska presenteras för
landskapet.
Jag vill även föreslå att beredningskommittén ska ha en bestämd tid vilket i min mening
kan vara Vårlandskapet 2021
Därför föreslår jag att:
Landskap beslutar

att tillsätta en beredningskommitté med
uppgift att ta fram förslag till en ny
stadgan. Förslaget ska presenteras
inför landskapet på Vårlandskapet
2021,

Samt
att uppdra förste kurator att utse
medlemmar i stadgeutskottet i en öppen
förfarande,
Samt
att uppdra beredningskommitté att
inhämta åsikter om förslaget från

seniorskollegiet, medlemmar samt
styrelsen,
Samt
att uppdra seniorskollegiet och
styrelsen att avge yttranden om
beredningskommitténs förslag när
kommittén efterfrågar dessa.
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