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Verksamhetsberättelse från Göteborgs 
Nations styrelse 
Denna verksamhetsberättelse avser verksamhetsåret 2020 

Styrelsens sammansättning under året 
2020-01-01 till 2020-02-09                   
Josefin Wikman – styrelsens mötesordförande 
Elias Collin 
Jakob Österberg 
Erik Lawenius 
Bel-Gloire Temo  
 
Johan Mark – Skattmästare för stipendier 
Ulf Silén – Skattmästare för fastigheten 
Ebba Ulfberg – Förste Kurator 
Jacob Gilbertsson – Andre kurator 
Hannah Barker – Tredje Kurator 
 
Ingrid Helmius – Endast förslags- och yttranderätt, Inspektor 
Ebba Larsson – Endast förslags- och yttranderätt, Sekreterare 
Jan Drottfors – Ständigt adjungerad med förslags- och yttranderätt, Festmästare 
 
2020-02-10 till 2020-06-30 
Josefin Wikman – Styrelsens mötesordförande 
Elias Collin 
Jakob Österberg 
Erik Lawenius 
Bel-Gloire Temo  
Viktor Dam 
 
Johan Mark – Skattmästare för stipendier 
Ulf Silén – Skattmästare för fastigheten 
Ebba Ulfberg – Förste Kurator 
Jacob Gilbertsson – Andre kurator 
Hannah Barker – Tredje Kurator 
 
Ingrid Helmius – Endast förslags- och yttranderätt, Inspektor 
Jan Drottfors – Endast förslags- och yttranderätt, Festmästare 
 
2020-07-01 till 2020-09-13 
Evelina Reuterfors – Styrelsens mötesordförande 
Jakob Österberg 
Bel-Gloire Temo  
Erik Lawenius 
Viktor Dam 
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Johan Mark – Skattmästare för stipendier 
Ulf Silén – Skattmästare för fastigheten 
Ebba Ulfberg – Förste Kurator 
Sondra Gross – Andre kurator 
Hannah Barker – Tredje Kurator 
 
Ingrid Helmius – Endast förslags- och yttranderätt, Inspektor 
Rebecka Olsson – Endast förslags- och yttranderätt, Festmästare 
 
2020-09-14 till 2020-12-06 
Evelina Reuterfors – Styrelsens mötesordförande 
Jakob Österberg 
Bel-Gloire Temo  
Erik Lawenius 
Viktor Dam 
 
Johan Mark – Skattmästare för stipendier 
Ulf Silén – Skattmästare för fastigheten 
Ebba Ulfberg – Förste Kurator 
Sondra Gross – Andre kurator 
Hannah Barker – Tredje Kurator 
 
Ingrid Helmius – Endast förslags- och yttranderätt, Inspektor 
Rebecka Olsson – Endast förslags- och yttranderätt, Festmästare 
Lina Laakko – Endast förslags- och yttranderätt, Sekreterare 
    
2020-12-07 till 2020-12-31 
Evelina Reuterfors – Styrelsens mötesordförande 
Jakob Österberg 
Bel-Gloire Temo  
Erik Lawenius 
Viktor Dam 
Rebecka Olsson 
 
Johan Mark – Skattmästare för stipendier 
Ulf Silén – Skattmästare för fastigheten 
Ebba Ulfberg – Förste Kurator 
Sondra Gross – Andre kurator 
Hannah Barker – Tredje Kurator 
 
Ingrid Helmius – Endast förslags- och yttranderätt, Inspektor 
Lina Laakko – Endast förslags- och yttranderätt, Sekreterare 
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Styrelsearbetet och viktiga händelser under året 
Nationens styrelse har sammanträtt en gång i månaden med undantag för juli då nationens 

verksamhet låg nere. I mars hölls ett extrainsatt styrelsemöte på grund av coronapandemin och 

dess följder. 

 

Styrelsens sammanträden 
28/1 – Styrelsemöte 1 
27/2 – Styrelsemöte 2  
17/3 – Extrainsatt styrelsemöte mars 
26/3 – Styrelsemöte 3 
23/4 – Styrelsemöte 4 
14/5 – Styrelsemöte 5 
4/6 – Styrelsemöte 6 
13/8 – Styrelsemöte 7 
24/9 – Styrelsemöte 8 
27/10 – Styrelsemöte 9 
24/11 – Styrelsemöte 10 
15/12 – Styrelsemöte 11 
 
Mer detaljerad information om vad som har avhandlats på de olika mötena finns att läsa i 
respektive mötesprotokoll och tillhörande mötesunderlag. 
 
 

Det löpande arbetet 
Genom heltidarnas meddelanden och den ekonomiska rapporten som inkommer inför varje 
styrelsemöte håller sig styrelsen uppdaterad om nationens olika verksamheter och den 
ekonomiska situationen. 
 
Inför varje möte redovisar Skattmästare Ulf Silén en rapport om fastigheten. 
 
Heltidarnas meddelanden följer mallar med checklistor för att hjälpa heltidarna att hålla koll på 
sitt arbete och för att styrelsen ska ha koll på vad som fungerar respektive inte fungerar. 
 
Styrelsen har sett till så att relevanta handlingar beretts i tid inför landskap. 
 
Styrelsen följer en fastslagen verksamhetsplan för sitt arbete som inför styrelsemötena studeras 
av Förste kurator för eventuell revidering. 
 
Beslut som berör effekterna av Coronapandemin (SARS-CoV-2) har haft olika punkter. Främst i 
form av Beredskapsplanen för Corona (se nedan), ekonomiska frågor såsom fonder och 
permitteringar, samt tillfälliga lösningar för exempelvis lokala rekommendationer. 
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Fastigheten 
Skattmästare Ulf Silén har fortsatt sitt arbete med nationens fastigheter. Vissa hyresgäster har 
flyttat ut, men nya hyresgäster har också flyttat in. Ulf jobbar hårt för att bibehålla goda relationer 
med samtliga hyresgäster. Viktiga frågor för fastigheten under 2020 har varit följande: 
 

• Sedan april har många av hyresgästerna haft problem med att betala hyran som följd av 
Coronapandemin. Ulf har jobbat med att lösa olika avbetalningsplaner med hyresgästerna 
(avtal med uppskov), samt använt sig av de statliga stöd som finns.  

• En av dessa statliga stöd var att halvera hyran för hyresgäster. Staten skulle då gå in och 
täcka hälften av förlusterna, vilket i praktiken innebar en förlust av 25% av fastighetens 
intäkter (ca 125 000kr). Nationsstyrelsen valde att bevilja detta beslut för att hjälpa våra 
hyresgäster som var berörda av det statliga stödet.  

• Internhyran från nationen har också fått uppskov och har en etablerad avbetalningsplan 
som snart är avbetalad.  

• I bostäderna har det varit problem med en vattenläcka och avlopp som strulat på grund 
av stopp. Dessa har åtgärdats. 

• Under 2019 bytte vi från Nabo till Sweax för att sköta våra ekonomiska tjänster såsom 
fakturering och bokföring. Dock har bytet inte varit smärtfritt och Ulf har nu hittat en ny 
leverantör för dessa tjänster. 

 
 
Kuratorskonventet 
Kuratorskonventet (KK) är Uppsalas tretton studentnationers samarbetsorgan. Representanter 
från nationerna, vanligtvis Förste och Andre kuratorer, sammanträder en gång i månaden i 
syfte att tillvarata nationernas gemensamma intressen och öka samarbetet mellan nationerna. 
Styrelsen har bevakat frågorna Kuratorskonventet jobbar med för att försäkra sig om att 
Göteborgs nations intressen tillvaratas. Frågor som Kuratorskonventet har arbetet med och 
tagit beslut i: 

• Sponsoravtal med Hedvig och Aldora event (skrevs på utan fullmakt från nationerna) 

• Kuratorskonventet har bytt leverantör av nationskort. Under året har de arbetat med att 
lägga till en plastkortsavgift för de medlemmar som inte studerar, då de endast får 
plastkort en gång per år.  

• KKs ekonomi har varit en stor diskussion under året. Uteblivna intäkter i 
gästkortsförsäljningen i och med en inställd valborg gjorde att ekonomin såg ännu sämre 
ut än den redan gjorde. Ett omfattande budgetarbete har gjorts, medlemsavgifter från 
nationerna har beslutats om, och nationerna har strukit många utgifter i 
kuratorskonventets ekonomi, såsom representation för presidiet och förmåner för 
underkonvent och Arbetsnämnden.  

• Framför allt har KK arbetat med att koordinera nationerna när till kommer till intern och 
extern information om Coronapandemin och dess effekter. Exempelvis gick vi ut med ett 
gemensamt budskap inför valborg, och möten med läkare, polis och andra myndigheter 
har genomgående hållits. 

• Universitetet har hyrt nationernas lokaler för undervisning. Detta är ett projekt som 
koordinerats av KK. 

• Universitetet gav också KK 2 mkr för att delas ut mellan nationerna. Det beslutades att 
50 tkr gick till KK och resterande delades ut jämnt mellan nationerna, en summa om ca 
100 tkr. 

• Nationerna har röstat för att förlänga avtalet med Martin & Servera ytterligare ett år. 
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Coronapandemin 

• I mars upprättades en beredskapsplan som kontinuerligt har uppdateras efter nya 
föreskrifter och restriktioner etablerats, och då röstats igenom av styrelsen. 

• Fonder har utnyttjats för att täcka kostnader som annars hade gått från nationens konto, 
såsom inköp av första hjälpen till festsalen. 

• Heltidare har permitterats i två omgångar. Första gången var vårterminen, då 2Q, 3Q och 
FM permitterades. Andra gången var i slutet på höstterminen, då samtliga heltidare 
permitterades under november och december. 

• Tillfälliga verksamhetsplaner har etablerats, och styrelsen har beslutat om individuella 
tillställningar om vi ska ställa in, utföra med endast ämbetsmän eller digitalisera. 

 
Andra frågor som styrelsen har arbetat med 

• Styrelsen har beslutat om Festmästarens förtjänsttecken och ämbetsmannamedaljer, samt 
infört medaljreglemente för silverklubbor och ovannämnda medaljer. 

• Styrelsen har beslutat att göra Kulturnämndsledamot till ämbetsman. 

• Styrelsen har avslutat arbetet med JF, som var avstängda tills de kunde uppvisa en 
beredskapsplan och policy för hur de agerar på sittningar efter en incident 2019.  

• En omfattande rapport av hur svinnet ser ut på nationen. Svinnrapporterna är nu 
uppdaterade för att enklare få en översikt på hur svinnet ser ut. Ett tillägg av 
skumreglerare infördes i tappsystemet i puben, så att tappölen ska svinna mindre. 

• Festmästarens reglemente utvärderades och uppdaterades.  

• Efter landskapsbeslut bytt från beslutsprotokoll till diskussionsprotokoll, samt se till att 
skriva ut tydliga per capsulam-beslut i protokollen. 

 

Pågående projekt 
Detta är de långtgående projekten som för tillfället ligger på styrelsens bord och kommer att 

fortsätta arbetas med nästa år. 

Heltidarnas hälsa 
Att vara kurator eller heltidare är något som kan vara väldigt tungt och stressande. Frågan lyftes 
till styrelsen under 2017 och ända sen dess så har det varit en del av styrelsens regelbundna 
arbete. Under 2020 har styrelsen arbetat med detta, främst genom att lyfta frågan när 
meddelanden tyder på att heltidare inte mår bra och sedan etablera praktiska lösningar för att 
underlätta för berörd heltidare. Detta är dock ett arbete som måste fortsätta i framtiden då det är 
en väldigt viktig fråga som alltid är relevant. 
 
Festsalen 
Den 24 oktober 2017 beslutade styrelsen att säga upp avtalet med Galejan Fest & Konferens. 
Under 2019 arbetade styrelsen med att utreda olika typer av lösningar som möjliggör för nationen 
att driva festvåningen i egen regi. För att ge transparens och för att uppmuntra alla att delta i 
arbetet ska styrelsen också informera landsmännen i allmänhet och ämbetsmännen i synnerhet 
om hur projektet fortskrider. 2020 har styrelsen fortsatt bevaka hur arbetet fortskrider. Före 
pandemin slog till gick uthyrningarna utomordentligt bra, och fortsatt måste styrelsen se över om 
man ska sätta fler förhållningsregler till hur många uthyrningar en festmästare ska ta per vecka, 
samt om man ska ha ett minimiantal för sittande gäster för att enklare kunna sålla bland 
förfrågningar.  
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Festmästaren 
Den 20 december 2018 så antog styrelsen reglementet för Festmästaren. Den 21 januari 2019 så 
valdes nationens första festmästare. Efter dennes första termin utvärderades festmästarens arbete 
och ändringar i både Tredje kurators och Festmästarens reglemente antog på styrelsemötet den 
22 augusti 2019. Under 2020 har styrelsen fortsatt arbeta med att utvärdera festmästarens ämbete 
och arbete, framför allt med fokus på ekonomiska mål och arbetsbörda. 

Hantering av Corona 
I mars 2020 deklarerades SARS-CoV-2 en pandemi. Denna pandemi har följder som påverkar 
både samhälle, psykisk mående och nationens verksamhet. Styrelsen bör överse kuratelets arbete 
med åtgärder för Coronaviruset, samt ge stöd i hantering av verksamhet, ekonomi och 
medlemmarnas välmående. Detta arbete bör även fortsätta tills pandemin är över. 

Stadgerevidering 

Under Jullandskapet 2020 antogs en motion att starta en stadgegrupp som ska skapa en ny stadga. 

Stadgan är på många sätt föråldrad och stämmer inte överens med praxis på nationen som följd 

av nationens utveckling. Denna stadgegrupp ska rapportera till styrelsen, som i sin tur ska granska 

deras arbetsgång. 

 

Göteborgs Nations styrelse, 

Genom 1Q emerita, Ebba Ulfberg 


