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GENOMGÅNG HÖSTLANDSKAPET 2021



BAKGRUND 
● Beslut på jullandskapet 2020.

● Stadgegruppen: tillsattes efter ansökan. 

- Förste kurator, Ebba Ulfberg, Elias Collin, Pontus Krontoft och Jan Drottfors med 

stöd av Inspektor. 

● Helrevidering av stadgan + två nya kapitel.

- Metoo-klausul, Nationens upplösning samt digitalt landskap.

● Genomgång på seniors, Hearing för samtliga medlemmar -> Höstlandskap + 

Jullandskap. 



STADGEGRUPPENS ARBETE
● Stadgegruppens sammanträdande

● Tvister inom stadgegruppen

● Ord och formalia

● Disposition i stadgan 

● Förslag på tidsplan

● Styrelsens synpunkter



ALLMÄNNA FÖRÄNDRINGAR
● Landsman = Göteborgare (enligt tidigare landskapsbeslut) 

● Alla titlar är ändrade till versal i början. 

● Festmästare står som arvoderad Mästare på relevanta ställen.

● Ändra alla ska - inte ens riksdagen gör det, buu.

● Ändra alla han/hon till lämplig skrivelse. 

● Alla beslut som berör ämbetsposter träder i kraft först för de som 

kandiderar på dessa villkor dvs. de som kandiderar på vinterlandskapet 

eller senare.



KAPITEL 1 Allmänna stadganden
Original

2 § Nationens ändamål är att bidra till medlemmarnas 
personliga utveckling, främja deras studier och bereda 
dem social trevnad och gemenskap.

3 § Nationens författningar består av stadgar, 
policydokument, reglementen, och arbetsordningar. Vid 
konflikt sinsemellan äger de företräde i ovannämnd 
ordning.

4 §  Nationens medlemmar benämns Göteborgare, vilka 
indelas i recentiorer, juniorer och seniorer.      

Förslag på ändring

2 § Nationens ändamål är att bidra till medlemmarnas 
personliga utveckling, främja deras studier, bereda dem 
social trevnad, gemenskap och kulturverksamhet. 
- Kulturverksamhet är krav för nationsstatus

3 § Nationens författningar består av stadgar, 
policydokument, reglementen,och arbetsordningar och 
handlingsplaner. Vid konflikt sinsemellan äger de 
företräde i ovannämnd ordning. 
- Handlingsplaner var vanligt förekommande under 
pandemin och behöver rangordnas i enlighet med 
andra dokument.  

4 § Nationens medlemmar benämns Göteborgare, vilka 
indelas i recentiorer, juniorer och seniorer. För 
indelning, se Kapitel 5. 
- Förtydligande         



KAPITEL 4 Om inskrivning och utträde ur nationen

Original

3 § För den som skrivs in i nationen skall erforderliga 
uppgifter införas i medlemsregister, samt eventuellt i 
inskrivningsmatrikeln.

Förslag på ändring

3 § För den som skrivs in i nationen ska erforderliga 
uppgifter införas i medlemsregister, samt eventuellt i 
inskrivningsmatrikeln om så önskas.   
- Förtydligande



KAPITEL 5 Om Göteborgares indelning
Original

2 § Recentior blir den, som skrivs in i nationen. Junior 
blir den, som under en termin varit inskriven i 
nationen.

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.     

Förslag på ändring

2 § Recentior blir den, som skrivs in i nationen. Junior 
blir den, som under en termin två terminer varit 
inskriven i nationen.  
- Ändrad för att följa UUs och KKs definitioner

3 § ... Till Kurator, arvoderad Mästare, Bibliotekarie, 
Sekreterare eller Skattmästare vald Göteborgare är 
senior från och med dagen för sitt val. 
- Festmästare och liknande ämbeten bör bli 
seniorer (såsom kuratorer).
 - “Arvoderad Mästare” valdes för att inte låsa oss 
vid att en mästare måste arbeta heltid, samtidigt 
som det inte innefattar exempelvis hovmästare.



KAPITEL 6 Om Göteborgares skyldigheter och rättigheter

Original

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.

Förslag på ändring

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 stipendiefonder 
stipendie-fonder, att delta i av nationen anordnade 
aktiviteter samt att i övrigt åtnjuta de rättigheter och 
förmåner, som medges av dessa stadgar.

- Vi bedriver inte längre verksamhet av privatlån.
- Stipendiefonder är ett ord.



KAPITEL 6 - forts.
Original

3 § Göteborgare äger rätt att erhålla närvarointyg, 
skuldfrihetsintyg samt andra intyg, som nationen har rätt att 
utfärda.

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, förklara valet eller beslutet upphävt.

Förslag på ändring

3 § Göteborgare äger rätt att erhålla intyg om medlemskap och 
genomförd ämbetsperiod, närvarointyg, skuldfrihetsintyg samt 
andra intyg, som nationen har rätt att utfärda.

- Närvaro- och skuldfrihetsintyg finns inte längre, men vi 
ger ut intyg om medlemskap och genomförd ämbetsperiod.

4 § Göteborgare äger rätt att hos Inspektor överklaga val eller 
beslut, som strider mot dessa stadgar eller nationens reglementen 
och författningar. Överklagandet ska vara Inspektor eller Förste 
Kurator tillhanda senast tre veckor efter val eller beslut fattades. 
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 lägga fram överklagandet till styrelsen. Finner 
Inspektor överklagandet befogat, ska Inspektor förklara valet eller 
beslutet upphävt.   
- Samma regler för val och beslut.      



KAPITEL 6 - forts.
Original

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.

Förslag på ändring

3 § 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.

- Vi ger inte ut privatlån längre.



KAPITEL 7 Nationsstyrelsen
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.

Förslag på ändring

2§               Nationsstyrelsen består av Förste Kurator som 
sammankallande, övriga Kuratorer, arvoderade Mästare, Inspektor, 
Proinspektor, Skattmästarna samt därutöver sex ledamöter. Inspektor 
och Proinspektor har endast yttrande- och förslagsrätt. Styrelsen väljer 
inom sig en mötesordförande.



KAPITEL 7 - forts.
Original

5 § Nationsstyrelsen skall, i den mån ej annat 
stadgar:
...
avgöra sådan ekonomisk fråga som avviker från 
fastställd budget till ett belopp motsvarande ett 
basbelopp,

anställa  och entlediga ämbetsmän, 

...

vara valberedningen behjälplig vid beredning av val 
till skattmästare

...
inför Jullandskapet avlägga verksamhetsberättelse 
för det gångna verksamhetsåret.

Förslag på ändring

5 § Nationsstyrelsen ska, i den mån ej annat stadgar:
...
avgöra sådan ekonomisk fråga som avviker från fastställd 
budget till ett belopp motsvarande ett prisbasbelopp,

utse och entlediga ämbetsmän, 
anställa personer,
… 
bereda och föreslå val av Skattmästare till Landskapet,
...
inför Vinterlandskapet avlägga verksamhetsberättelse för det 
gångna verksamhetsåret.

- prisbasbelopp heter det
- man anställer inte ämbetsmän
- praxis är att styrelsen bereder och föreslår val av 
skattmästare, inte valberedningen
- praxis är vinterlandskapet.



KAPITEL 7 - forts.
Original
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 kall vid varje sammanträde, där ny medlem 
tager plats i Nationsstyrelsen, i samband med öppnandet 
erinra om denna tystnadsplikt.

7§ Omröstning i Nationsstyrelsen sker öppet. Val skall dock 
förrättas med slutna sedlar då någon i styrelsen så begär. Vid 
lika röstetal gäller den mening Ordföranden biträder, dock att 
vid val sker avgörandet genom lottning.                

8§ Nationsstyrelsen är beslutsmässig då förutom ordföranden 
eller vice ordförande, minst fem ledamöter är närvarande. 

Förslag på ändring

6 § Vid behandling av ärende då Göteborgares enskilda 
förhållanden förekommit ska tystnadsplikt beaktas av styrelsens 
medlemmar. Förste Kurator ska dock på begäran lämna berörd 
Göteborgare upplysningar om de skäl som legat till grund för 
Nationsstyrelsens beslut. Förste Kurator ska vid varje 
sammanträde, där ny medlem tager plats i Nationsstyrelsen, i 
samband med öppnandet erinra om denna tystnadsplikt.

7§ Omröstning i Nationsstyrelsen sker öppet. Val ska dock 
förrättas med slutna sedlar då någon i styrelsen så begär. Vid lika 
röstetal gäller den mening Förste Kurator förespråkar, dock att vid 
val sker avgörandet genom lottning.        

8§ Nationsstyrelsen är beslutsmässig då förutom ordföranden eller 
vice ordförande, minst fem ledamöter är närvarande. 

- Ansvar läggs på Förste Kurator, inte styrelsens ordförande.
- Vice ordförande finns inte i praxis



KAPITEL 8 Nationens ledning
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. 

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.

Förslag på ändring

1 § Vid nationen finns Förste Kurator, Skattmästare för 
fastighetsförvaltningen, Skattmästare för bostadsstiftelsen och 
stipendieförvaltningen samt ytterligare Kuratorer och arvoderade 
Mästare enligt Landskapets beslut. Kuratorer blir seniorer för 
tidpunkten för respektive val.  

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 angivna och 
godkända röster rösterna. Sökande ska 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.

- Detta innebär alltså att det inte är tre fjärdedelar av 
röstlängden, utan av de som röstat med godkända röster.



KAPITEL 8 - forts.
Original

3 §  Kuratorerna och Skattmästarna erhåller arvoden 
vilka fastställes på Landskap på förslag av styrelsen.

KOMMENTAR FRÅN HEARING

8:8 borde ligga över 8:7, alternativt lägga till skattmästare, men då 
måste man väl också ta bort att man ska utse göteborgare? 

Förslag på ändring

3 § Till arvoderad Mästare väljs myndig, röstberättigad 
Göteborgare. Sökande som ensam ställer upp i ett val, måste vid 
val erhålla kvalificerad majoritet – tre fjärdedelar av rösterna. 
Sökande ska 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.

 - Arvoderade mästare bör också väljas med tre fjärdedelars 
majoritet, men kräver inte tre terminers ämbete för att bli 
vald. Detta då ämbetet inte kräver lika mycket kunskap om 
nationen för att utföras.                 

4 § Kuratorerna, arvoderade Mästare och Skattmästarna erhåller 
arvoden vilka fastställes på Landskap på förslag av styrelsen. 

- Då arvoderade mästare arvoderas bör detta fastställas i 
budgeten som övriga arvoderade.    



KAPITEL 8 - forts.
Original

4 § Förste kurator väljes för kalenderår på höstlandskapet och är 
nationens främsta representant.
Förste kurators huvudsakliga åligganden är
...
att vinnlägga sig om den enskilda nationsmedlemmens bästa
...
att tillse att nationens stadgar, policydokument, reglementariska 
föreskrifter och arbetsordningar samt Uppsala universitets och 
andra myndigheters beslut rörande nationen efterlevs
...

5 § Om övriga Kuratorer står att läsa i särskilt reglemente.     

Styrelsen fastställer reglemente för övriga, av Landskapet tillsatta, 
Kuratorer.

Förslag på ändring

5 § Förste kurator väljes för kalenderår på höstlandskapet och är 
nationens främsta representant.
Förste kurators huvudsakliga åligganden är
...
att sträva efter den enskilda nationsmedlemmens bästa
...
att tillse att nationens stadgar, policydokument, reglementen och 
arbetsordningar samt Uppsala universitets och andra myndigheters beslut 
rörande nationen efterlevs       
...

6 § övriga Kuratorer och arvoderade Mästare står att läsa i särskilt 
reglemente.     

Styrelsen fastställer reglemente för övriga, av Landskapet tillsatta, 
Kuratorer och arvoderade Mästare.

- Ändras för att inkludera arvoderad mästare, samt ta bort meningar 
som låser styrelsens beslutsmöjlighet vid krissituationer



KAPITEL 9 Nationens övriga ämbetsmän

Original

1 § Landskapet beslutar på förslag av valberedningen 
om tillsättning av bibliotekarie samt nationens övriga 
poster. 

2 § Styrelsen fastställer reglemente för ämbetsmännen.

3 § Bibliotekarien väljes för räkenskapsår på 
vårlandskapet och skall handha vården av nationens 
bibliotek och svara för nationens kulturverksamhet, 
samt ansvara för nationens arkiv. Det åligger 
bibliotekarien:
....

Förslag på ändring

1 §  Landskapet beslutar på förslag av valberedningen 
om tillsättning av ämbetsmän bibliotekarie samt 
nationens övriga poster. 

2 §         Styrelsen fastställer reglemente för 
ämbetsmännen.

3 §    Bibliotekarien väljes för räkenskapsår på 
Vårlandskapet och skall handha vården av nationens 
bibliotek och svara för nationens kulturverksamhet, 
samt ansvara för nationens arkiv. Det åligger 
bibliotekarien      

- Då bibliotekarien inte är deltidstjänst längre bör 
den inte stå med i stadgan. Dess stadgade 
åligganden flyttas istället till Biblios reglemente.



KAPITEL 10 Om behörighet
Original

1 § Nationens beslutanderätt utövas i första hand av Landskapet, i 
andra hand av styrelsen och i tredje hand av nationsledningen.       

5 § Ansvarig kurator och skattmästaren för fastighetsförvaltningen 
får inte överskrida utgiftsanslag i fastställd budget utan styrelsens 
medgivande. Avsevärda utgifter utöver fastställd budget beslutas på 
landskap.

Utan hinder av fastställd budget får ansvarig kurator eller 
skattmästaren för fastighetsförvaltningen göra utgift, som åvilar 
nationen enligt lag eller förordning eller myndighets påbud.

Utan hinder av fastställd budget får dessutom nationsstyrelsen, 
skattmästaren för fastighetsförvaltningen eller kuratelet besluta om 
utgift för åtgärd, som inte utan allvarlig skada kan uppskjutas.

Förslag på ändring

1 §              Nationens beslutanderätt utövas i första hand av 
Landskapet, i andra hand av styrelsen och i tredje hand av Kuratelet. 

5 §              Kuratelet och Skattmästaren för 
fastighetsförvaltningen får inte överskrida utgiftsanslag i fastställd 
budget utan styrelsens medgivande. Avsevärda utgifter utöver fastställd 
budget beslutas på Landskap.      

Fastställd budget får frångås av Kuratelet eller Skattmästare för 
fastighetsförvaltningen om lag, förordning eller myndighet kräver detta.

Fastställd budget får även frångås av Nationsstyrelsen, Skattmästaren 
för fastighetsförvaltningen eller Kuratelet om det berör en utgift för en 
åtgärd som inte kan senareläggas utan allvarlig skada.               

- Förtydligande   



KAPITEL 10 - forts.
Original

7 § Ämbetsmännens arvoden och förmåner 
fastställs på förslag av styrelsen på Landskap.
Styrelsen kan besluta om särskilt arvode åt 
Göteborgare som utfört tillfälligt uppdrag. 

9 § Uppstår i något fall tvivel om tolkningen av 
nationens stadgar, reglementen eller 
författningar, bestämmer inspektor eller, om 
inspektor inte är närvarande, förste kurator vad 
som i det fallet skall anses gälla.

Förslag på ändring

7 § Ämbetsmännens arvoden och förmåner fastställs på 
förslag av styrelsen på Landskap i samband med budget för 
nästkommande räkenskapsår.                    

Styrelsen kan besluta om särskilt arvode åt Göteborgare 
som utfört tillfälligt uppdrag.   

- Förtydligande

9 § Uppstår i något fall tvivel om tolkningen av nationens 
stadgar, reglementen eller författningar, gäller den tolkning 
som Inspektor, eller om Inspektor inte är närvarande, 
Förste Kurator företräder.

- Inspektor eller 1Q kan inte bestämma vad som gäller, 
endast tolka.

                   



KAPITEL 10 - forts.
Original

10 § Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar fattas 
på två Landskap med minst två tredjedelar av de giltiga 
rösterna. Minst ett av Landskapen skall vara ordinarie och 
minst fyra veckor skall förflyta mellan dem. Lag eller 
förordning kan föreskriva att stadgeändring måste 
underkastas myndighets prövning för att bli giltig.    

Beslut om ändring träder i kraft tidigast då protokollsutdrag 
från andra Landskapet justerats och, i förekommande fall, 
meddelande om myndighets godkännande inkommit till 
nationen. Besluten skall genast anslås på nationens 
anslagstavla. Landskapet kan också besluta att ändringen 
skall träda i kraft vid en senare tidpunkt.

Förslag på ändring

10 § Beslut om ändring av eller tillägg till dessa 
stadgar fattas på två Landskap med minst två 
tredjedelar av de giltiga rösterna. Minst ett av 
Landskapen ska vara ordinarie och minst fyra veckor 
ska förflyta mellan dem. Lag eller förordning kan 
föreskriva att stadgeändring måste underkastas 
myndighets prövning för att bli giltig.    

Beslut om ändring träder i kraft tidigast då 
protokollsutdrag från andra Landskapet justerats och, 
i förekommande fall, meddelande om myndighets 
godkännande inkommit till nationen. Besluten ska 
inom 48 timmar av justering anslås på nationens 
anslagstavla. Landskapet kan också besluta att 
ändringen ska träda i kraft vid en senare tidpunkt.     

           



KAPITEL 11 Landskapet
Original

2§ Förste Kurator är Landskapets ordförande.

Landskapet väljer förste och andre vice ordförande. Är dessa 
förhindrade att närvara utser landskapet en mötesordförande inom sig.

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. 

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.  

Förslag på ändring
2 § Förste Kurator är Landskapets ordförande

Andre Kurator är vice ordförande. Landskapet väljer första och andra 
vice ordförande. Är dessa förhindrade att närvara utser Landskapet en 
mötesordförande inom sig.  - Ändrat efter praxis

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 kalenderdagar skicka ut kallelsen till extra 
Landskap, såvida inte Förste Kurator finner framställningen uppenbarligen 
strida mot dessa stadgar.   - Förtydligande       

6 § Till ordinarie Landskap utfärdas kallelse till alla Göteborgare på lämpligt 
sätt samt på nationens anslagstavlor och hemsida. Kallelse ska vara 
Göteborgare tillhanda senast fjorton kalenderdagar före Landskapet och ska 
innehålla preliminär föredragningslista.                                            
Till extra Landskap utfärdas kallelse som för ordinarie Landskap.  
- Ändrat för att främja demokrati



KAPITEL 11 - forts.
Original
9 § Ärenden rörande stadgar, reglementen, avtal med andra 
studerandesammanslutningar eller stipendieförfattningar skall beredas 
av styrelsen respektive seniorskollegiet.

Förslag rörande nationens ekonomi skall beredas av styrelsen.

Förslag rörande nationens bibliotek eller arkiv eller kulturverksamhet 
skall beredas av kulturnämnden.

Förslag rörande klubb- och festverksamheten skall beredas av 
kuratelet.

Förslag rörande nationens marknadsföring skall beredas av 
PR-utskottet

Förslag rörande nationens sponsring skall beredas av styrelsen.

Valärenden skall beredas av nationens valberedning, om inte annat är 
särskilt stadgat.

Landskapet kan också utse kommitté för att bereda ett ärende.

Förslag på ändring

9 § Ärenden rörande stadgar, reglementen eller avtal med andra 
studentsammanslutningar ska beredas  av styrelsen eller Landskap 
utsedd person eller kommitté.  respektive seniorskollegiet.        
          
Stipendieförfattningar och val av Inspektor och Proinspektor ska 
beredas av seniorskollegiet.    

Förslag rörande nationens ekonomi skall beredas av styrelsen.                 

Förslag rörande nationens bibliotek eller arkiv eller kulturverksamhet 
skall beredas av kulturnämnden.    

Förslag rörande klubb- och festverksamheten skall beredas av kuratelet.   

Förslag rörande nationens marknadsföring skall beredas av 
PR-utskottet

Förslag rörande nationens sponsring skall beredas av styrelsen.

Valärenden skall beredas av nationens valberedning, om inte annat är 
särskilt stadgat.      

Landskapet kan också utse en kommitté för att bereda ett ärende.  
-   Ändrat efter praxis



KAPITEL 11 - forts.
Original

11 § Landskapet har rätt att adjungera namngiven utomstående. Sådan 
adjungering innefattarrätt att yttra sig men inte att delta i beslut. 
Landskapet fattar beslut om adjungering med enkel majoritet. 

12 § I ordningsfrågor kan Landskapet alltid fatta beslut utan föregående 
beredning. Som ordningsfrågor avses fråga om upptagande av ärende 
till föredragning, om bestämmande av propositionsordning, om 
avbrytande av förhandlingarna samt om protokollets avfattning.  

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.

Förslag på ändring

11 § Landskapet har rätt att adjungera utomstående personer. Sådan 
adjungering innefattar yttranderätt men ej förslags- eller rösträtt. 
Landskapet fattar beslut om adjungering med enkel majoritet. 

12 § I ordningsfrågor kan Landskapet alltid fatta beslut utan föregående 
beredning. Som ordningsfrågor avses fråga om upptagande av ärende 
till föredragning, om bestämmande av propositionsordning, om 
avbrytande av förhandlingarna samt om  hur protokollet formuleras 
protokollets avfattning.  

13 §            Alla för Landskapet relevanta handlingar ska hållas 
tillgängliga för Göteborgare senast fem dagar före Landskapet. 
Undantag gäller för kandidatlistan som ska hållas tillgänglig senast 
dagen innan Landskapet.

För digitalt Landskap, se kapitel 14 Digitalt Landskap. 

- Samtliga förändringar för att förtydliga



KAPITEL 12 Om former för val på landskap

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.      

4§ Vid omröstning med slutna sedlar är röstsedel som är ovikt, vikt 
mer än en gång eller utåtvikt ogiltig. Blanka röster redovisas med de 
övriga.

Valsedel innehållande för många namn, namn på icke föreslagen person 
eller tvetydigt namn är också ogiltig.             

Ordföranden avgör, tillsammans med rösträknarna, om valsedel är 
giltig eller ogiltig.       

Röstsedeln skall av den röstande personligen nedläggas i valurnan.  

Förslag på ändring

3 § Finns endast en kandidat, väljs denne med acklamation om inte 
röstberättigad Göteborgare begär sluten omröstning. Finns flera 
kandidater, ska valet förrättas med sluten omröstning. Val av Kurator, 
arvoderad Mästare Skattmästare, Inspektor eller Proinspektor förrättas 
alltid med sluten omröstning.      

- Även röstning för arvoderad Mästare bör göras slutet

4 § Vid omröstning med slutna sedlar är röstsedel som är ovikt, vikt 
mer än en gång eller utåtvikt ogiltig. Blanka röster redovisas med de 
övriga.

….

- Man får vika mer än en gång! Men gör helst inte det!

      



KAPITEL 12 - forts.
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

Förslag på ändring
8 § (...)Undantag från ovanstående regel kan göras om det vid Landskapet 
saknas kandidater till den post som ska 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 val av ämbetena:
Förste Kurator
Andre Kurator
Tredje Kurator
Arvoderad Mästare
Styrelseledamot
Bibliotekarie
Sekreterare
Hovmästare
Stipendiesekreterare

- Fler ämbeten bör intervjuas innan med tanke på dess vikt för 
nationen.

TANKAR FRÅN STADGEHEARNIGEN
12:8 Borde man inte kunna spontana till styrelseledamot/stipsek? Även till 
sekreterare och hovis vid behov?



KAPITEL 12 - forts.
Original

10§ Lämnar ämbetsman sitt uppdrag före mandattidens slut, 
förrättas fyllnadsval för återstående del av mandattiden. 
Fyllnadsval kan förrättas på landskap. I protokollet skall anges för 
vilken tid det fyllnadsvalda mandatet gäller.

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.

Förslag på ändring

10 § Lämnar ämbetsman sitt uppdrag före mandattidens slut, förrättas 
fyllnadsval för återstående del av mandattiden. Fyllnadsval kan förrättas på 
Landskap eller av styrelsen.  Fyllnadsval av Kurator eller arvoderad Mästare 
beslutas endast av Landskapet. I protokollet ska anges för vilken tid det 
fyllnadsvalda mandatet gäller.    

Stadgad paragraf  kan frångås om posten som ska fyllnadsväljas uppenbart 
saknar funktion. Beslut om icke utlyst fyllnadsval fattas av styrelsen.

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. Omröstning av senior 
sker slutet. 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.     

- Ändras efter praxis

- 10 tillägg utifrån praxis, ibland väljs personer vars ämbete inte längre 
har något arbete, så bör ej ske. 



KAPITEL 13 Om former för val på 
landskap och beslut i sakfrågor

Original

4§ Vid omröstning med slutna sedlar är röstsedel som 
är ovikt,  vikt mer än en gång eller utåtvikt ogiltig. 
Blanka röster redovisas med de övriga. Vid val är sedel 
som innehåller för många namn eller namn på icke 
föreslagen person eller tvetydigt namn också ogiltig. 
Ordföranden avgör, tillsammans med rösträknarna, om 
röstsedel är giltig eller ogiltig.

Förslag på ändring

4 §  Vid omröstning med slutna sedlar är röstsedel som 
är ovikt,  vikt mer än en gång eller utåtvikt ogiltig. 
Blanka röster redovisas med de övriga. Vid val är sedel 
som innehåller för många namn eller namn på icke 
föreslagen person eller tvetydigt namn också ogiltig. 
Ordföranden avgör, tillsammans med rösträknarna, om 
röstsedel är giltig eller ogiltig.

5 § Fyllnadsval får förrättas av styrelsen. 
Väljer styrelsen att utlysa fyllnadsval av post ska 
utlysning ske genom lämpliga kanaler samt på 
nationens anslagstavla en vecka före val .

- Kongruens



KAPITEL 14 Digitalt landskap
NYTT KAPITEL - Förslag på ändring

14 - Digitalt Landskap

1 §              Om synnerliga skäl föreligger, såsom en pandemi, kan Kuratelet fatta beslut om att hålla Landskap 
digitalt.

2 § Vid digitala Landskap kan undantag göras från kapitel 12 4§ samt kapitel 13 4§, till förmån för digital, 
sluten röstning. Vid digital, sluten omröstning är en röst ogiltig om den innehåller för många namn, tvetydigt 
namn eller namn på icke föreslagen person. Ordföranden avgör, tillsammans med rösträknarna, om digital röst är 
giltig eller ogiltig.

I övrigt gäller de som stadgas för Landskap även för Digitalt Landskap.



KAPITEL 15 Utskott och nämnder
Original

4 § Seniorskollegiet består av nationens i staden 
närvarande seniorer. Till de i staden boende seniorerna 
skall kallelse utfärdas. Kallelsen skall dessutom finnas 
på nationens hemsida. 
...

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 seniorskollegiesammanträde får inte omtala 
vad som förevarit i ärende av grannlaga natur.

Förslag på ändring

4 § Seniorskollegiet består av nationens, på Landskap valda, 
seniorer. Till de i staden boende seniorerna ska kallelse utfärdas 
på lämpligt sätt.   
...

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 Seniorskollegiesammanträdet ska iaktta sekretess i 
känsliga ärenden såsom ärenden som rör ekonomi, 
personuppgifter eller konflikter.

- Ändrat för förtydligande och praxis

- Lila = tillkom efter seniors



KAPITEL 15 - forts.
Original

5 § Kulturnämnden består av Kuratorerna, bibliotekarien, övriga 
berörda ämbetsmän enligt ämbetsreglementen och fyra 
Göteborgare, som sitter ett år, varav två väljs på Höstlandskapet 
och två på Vinterlandskapet. Bibliotekarie är ledamot i nämnden 
två terminer efter avslutad ämbetsperiod. ...

6 § PR-utskottet består av kuratorerna, ansvariga ämbetsmän samt  
övriga berörda ämbetsmän enligt styrelsens beslut
…
PR-utskottet skall producera idéer och material i syfte att 
marknadsföra nationen såväl internt som externt samt ansvara för 
spridning av denna information. Utskottet kan även verka för att 
rekrytera sponsorer till nationens verksamheter.

Förslag på ändring

5 § Kulturnämnden består av Kuratorerna, bibliotekarien, övriga 
berörda ämbetsmän enligt ämbetsreglementen. Utöver dem sitter fyra 
Göteborgare, som sitter i ett år, varav två väljs på Höstlandskapet och 
två på Vinterlandskapet. Bibliotekarie är ledamot i nämnden en termin 
efter avslutad ämbetsperiod. ...

- Ändrat då två terminer i KN inte bör innefattas i biblios ämbete 
som redan är en period på ett år.

6 § PR-utskottet består av Förste Kurator, ansvariga ämbetsmän samt  
övriga berörda ämbetsmän enligt styrelsens beslut.
...  
PR-utskottet ska producera idéer och material i syfte att marknadsföra 
nationen såväl internt som externt samt ansvara för spridning av denna 
information. Utskottet kan även verka för att rekrytera sponsorer till 
nationens verksamheter. Beslut om sponsoravtal fattas av styrelsen eller 
enligt policy. 
- Ändrat efter praxis



KAPITEL 15 - forts.
Original

7 § Nationens valberedning består av kuratorerna samt sju 
Göteborgare 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.
...

8 § Stipendienämnden består av Förste Kurator, en sekreteare, 
Inspektor och två av seniorskollegiet utsedda ledamöter. 
Nämnden skall bereda de stipendieärenden som skall 
behandlas i seniorskollegiet. Närmare bestämmelser om 
stipendienämndens uppgifter finns i särskild arbetsordning.

Förslag på ändring

7 § Nationens valberedning består av Kuratorerna samt sju 
Göteborgare vilka väljes för ett kalenderår på Jullandskapet. 
Valberedningen ska till varje Landskap föreslå alla de 
kandidater de inte finner direkt olämpliga. Valberedningen 
utser inom sig ordförande och sekreterare.  
…

8 § Stipendienämnden består av Förste Kurator, 
Stipendiesekreterare samt Inspektor och två av 
seniorskollegiet utsedda ledamöter. Nämnden ska bereda de 
stipendieärenden som ska behandlas i seniorskollegiet. 
Närmare bestämmelser om stipendienämndens uppgifter 
finns i särskild arbetsordning.   
- Båda omformulerade efter praxis



KAPITEL 16 Revision och ansvar 
Original

3 § För revision av styrelsen väljer Landskapet för 
nästkommande räkenskapsår ttvå revisorer samt två suppleanter 
på Vårlandskapet. Revisor kan endast den vara som råder över sig 
och sina tillgångar.

6 § Nationsstyrelsen ska minst en gång per termin  granska 
Kuratorernas och Skattmästares förvaltning och verksamhet.

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 styrelsen eller dessa stadgar.

Förslag på ändring

3 § För revision av styrelsen väljer Landskapet för nästkommande 
verksamhetsår två revisorer samt två suppleanter på Vårlandskapet. 
Revisor kan endast den vara som råder över sig och sina tillgångar.
- Revisorerna granskar verksamhetsår (såsom 1Q och 3Q sitter), 
inte räkenskapsår (såsom 2Q sitter)

6 § Nationsstyrelsen ska löpande granska Kuratorernas och 
Skattmästares förvaltning och verksamhet.
- Bör ske varje månad, vilket även är praxis

7 § Ämbetsman som anförtrotts ansvar för vården av egendom är 
ersättningsskyldig för kostnader för nationen som vållats utan 
föreskrivet bemyndigande eller utöver anvisat anslag, såvida inte 
utbetalningen medgives av styrelsen eller dessa stadgar. 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 styrelsen eller dessa stadgar.   

- Ändrat för förtydligande.



KAPITEL 16 - forts.
Original

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.

Förslag på ändring

8 § Anser Göteborgare att Kurator inte uppfyller sina skyldigheter eller 
inte motsvarar nationens förtroende, ska han eller hon vända sig till 
Inspektor. Anser denna skäl därtill föreligga, skall han eller hon 
Isnpektor sammankalla styrelsen för behandling av ärendet. beslut. 
Styrelsen kan fatta beslut om disciplinära åtgärder (se kapitel 17) 
och/eller suspendera Kurator från ämbetet. Vid det fall styrelsen 
beslutar att suspendera Kurator från ämbetet ska styrelsen besluta om 
vikarie för Kuratorn. Inspektor ska genast informera den suspenderade 
om beslutet. 

Därefter ska ärendet framläggas för nationen, som på Landskap 
beslutar om eventuell avsättning.

- Ändrat för förtydligande och enligt tidigare praxis



KAPITEL 16 - forts.
Original

10 § Anser Göteborgare, att ämbetsman inte uppfyller sina 
skyldigheter eller inte motsvarar nationens förtroende, skall 
denne vända sig till Förste kurator. Finner Förste kurator skäl 
därtill föreligga, ska 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 Göteborgare till tillfällig 
vikarie. Därefter skall ärendet framläggas för styrelsen, som 
beslutar om eventuell avsättning.

11 § Medlem av utskott eller kommitté svarar för utgift, som vållats 
nationen genom beslut, som utskottet eller kommittén fattat genom 
överskridande av sin befogenhet. Utskotts- eller kommittémedlem 
ansvarar också för förlust eller skada, som utskottet eller kommittén 
vållat nationen genom vårdslöshet eller försummelse, eller genom att 
utskottet eller kommittén underlåtit att fatta eller påfordra beslut i 
något ärende, vars behandling ålegat utskottet eller kommittén. De 
medlemmar, som varit närvarande vid beslutets fattande och inte 
avgivit reservation mot detta, är solidariskt ansvariga enligt första 
stycket.  

Förslag på ändring

10 § Anser Göteborgare, att ämbetsman inte uppfyller sina skyldigheter eller förbrukat 
motsvarar nationens förtroende, ska denne rapportera detta vända sig till Förste Kurator. 
Finner Förste Kurator skäl därtill föreligga, kan Förste Kurator vända sig till Inspektor 
som kan och anhålla att denne suspenderar ämbetsmannen från utövandet av sin tjänst. 
Förste Kurator förordnar sedan, om Inspektor beslutar ingripa, en annan till tjänsten 
valbar Göteborgare till tillfällig vikarie. Oavsett Förste Kurator och Inspektors åtgärd ska 
alla rapporter framläggas för styrelsen, som beslutar om eventuell disciplinär åtgärd. Se 
kapitel 17. Disciplinära beslut. 

11 § Vid det fall som ett utskott eller en kommitté fattar ett belut om utgift som 
överskridander dess befogenhet hålls samtliga, vid mötet närvarande, medlemmar i 
utskottet/kommittén ansvariga. Utskotts- eller kommittémedlem ansvarar också för 
förlust eller skada, som utskottet eller kommittén vållat nationen genom vårdslöshet eller 
försummelse, eller genom att utskottet eller kommittén underlåtit att fatta eller påfordra 
beslut i något ärende, vars behandling ålegat utskottet eller kommittén. De medlemmar, 
som varit närvarande vid beslutets fattande och inte avgivit reservation mot detta, är 
solidariskt ansvariga enligt första stycket.  

- 10. Första delen ändrat för korrekt svenska samt förtydligande
- 10. Andra delen ändrat för transparens och i enlighet med praxis.
- 11. Ändrat för att ickejurist ska begripa.



KAPITEL 17 Disciplinära beslut
Original
1 § Göteborgare, som har förfallna skulder eller förfallet boklån, 
saknar rösträtt så länge detta förhållande består. Göteborgare, som inte 
betalar skulden inom ett år efter förfallodagen eller som inte följer en 
avtalad avbetalningsplan skall uteslutas ur nationen till dess detta sker. 

2 § Göteborgare, 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. Om personen inte rättar sig kan styrelsen inleda 
ärende om uteslutning, se kapitel 17, 5§.   

Förslag på ändring

1 § Göteborgare, som har förfallna skulder eller förfallet boklån, saknar rösträtt så 
länge detta förhållande består. Göteborgare, som inte betalar skulden inom ett år 
efter förfallodagen eller som inte följer en avtalad avbetalningsplan ska uteslutas ur 
nationen till dess detta sker. Ovanstående gäller ej skulder som hanteras av 
Bostadsstiftelsen. 

2 § Göteborgare, 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 ska höra den felande och kan besluta 
att tilldela honom eller hennepersonen en varning eller låta saken bero. Om 
personen inte rättar sig kan styrelsen inleda ärende om uteslutning, se kapitel 17, 5§.  

- Förtydligande.
- Förtydligande inför ny paragraf  i stadgan om uteslutning. 

KOMMENTAR FRÅN HEARING
17:1 onödigt att skriva ut bostadsstiftelsen. Stiftelsen är separat och omfattas 
inte av stadgan i övrigt. Blir missvisande att ange att just denna del inte 
gäller för bostadsstiftelsen. 



KAPITEL 17 Forts.
Original finns ej, ny paragraf
Bakgrund till förslaget: 
Stadgegruppen anser att det är problematiskt att 
nationen för närvarande inte har något stadgeenligt 
verktyg för att utesluta någon som allvarligt skadat 
nationen eller dess medlemmar. Efter Metoo var detta 
något som många organisationer införde. Vidare är det 
mycket underligt att en eventuell uteslutning i dag skulle 
tas upp på landskap. Det är varken schysst mot personen 
i fråga eller ett verktyg som i praktiken hade fungerat. Vi 
anser dock att det är väldigt viktigt att ett sånt här 
verktyg inte ska kunna användas lättvindigt eller utnyttjas 
av någon. Lydelsen i stadgan föreslås kompletteras av ett 
tueslutningsförfarande i jämlikhetspolicyn som innefattar 
att båda/alla parter ska höras och samtliga parametrar 
övervägas innan uteslutningsbeslut fattas. Stadgegruppen 
föreslår följande ny paragraf  i stadgan:

Förslag på ändring

5§ Vid det fall en Göteborgare kan anses ha skadat Nationen eller dess 
medlemmar så allvarligt att styrelsen anser att personen har förbrukat sitt förtroende att 
vara medlem i nationen, kan styrelsen fatta beslut om att utesluta personen. Beslut om 
uteslutning fattas med tre fjärdedelars majoritet av de angivna och godkända rösterna. 
Beslut om uteslutning kan överklagas på nästkommande Landskap. Den som vill 
överklaga ett uteslutningsbeslut måste göra så skriftligen till Förste Kurator senast 7 
kalenderdagar efter att personen skriftligen informerats om beslutet. Personen ska sedan 
inkomma med skriftlig motivering till Förste Kurator senast 7 kalenderdagar före 
Landskapet. Om överklagande som uppfyller ovanstående kriterier inkommit åligger det 
Förste Kurator att lägga fram denna till Landskapet i enlighet med jämlikhetspolicyn. För 
att godkänna överklagan krävs tre fjärdedelars majoritet av de angivna och godkända 
rösterna.

KOMMENTAR FRÅN HEARING
17:5 gillar inte formuleringen ”förbrukat sitt förtroende att vara medlem”. Det låter 
som att vi då har förtroende för samtliga medlemmar (vilket jag bara förutsätter att 
vi inte har). ”Förbrukat sin rätt att vara medlem” tycker jag låter bättre. 

Tycker också det ska räcka med enkel majoritet hos landskapet för att åter få bli 
medlem. Landskapet står över styrelsen och bör även med 51% majoritet få välja 
att medlemmen ska tillbaka.



KAPITEL 18 - Nationens upplösning
Original finns ej nytt kapitel
Förklaring - i många organisationer är det vanligt att det 
står någonting om hur det går till vid organisationens 
eventuella upplösning. Detta exempelvis för att stadga 
hur eventuella tillgångar i så fall skulle fördelas om det 
inte finns någon kvar att fördela dem. Stadgegruppen 
har kollat runt vad som står i några av de andra 
nationernas stadga och landat i att Stockholm nations 
liknelse liggerr närmast det som stagdegruppen anser 
rimligt. Stadeggruppen föreslår därför följande lydelse 
vars syfte är ett förtydligande för de som i framtiden har 
samma funderingar som stadgegruppen hade: 

Förslag på ändring

1 § Göteborgs Nation får ej upplösas. 



KAPITEL 19 Definitioner
Original

1 §  Med halvår avses i dessa stadgar tiden 1/1 – 30/6 
resp. 1/7 – 31/12.

Med hösttermin avses tiden från inskrivningsstart till 
juluppehåll.

Med vårtermin avses tiden från inskrivningsstart till 
sommaruppehåll.

Med verksamhetsår avses kalenderår.

Förslag på ändring

1 §  Med halvår avses i dessa stadgar tiden 1/1 - 30/6 
resp. 1/7 - 31/12.        

Med vår- och hösttermin avses de tider som definieras 
av Uppsala Universitet.             

Med sommaruppehåll menas tiden mellan vår- och 
hösttermin som definieras av Uppsala Universitet.

Med Kuratel avses samtliga kuratorer samt heltidsarvoderade 
Mästare av Göteborgs Nation. 

Med verksamhetsår avses kalenderår.        

- Kongruens med UU

- Praxis



FRÅGOR?


