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Verksamhetsberättelse för Göteborgs Nations styrelse 
Avser verksamhetsåret 2022 

Styrelsens sammansättning under året 
 
2022-01-01 till 2022-06-30                   
Frida Dahlander – styrelsens mötesordförande 
Jakob Österberg 
Erik Lawenius 
Elin Berman 
Mikaela Varenius 
Sondra Gross 
 
Johan Mark – Skattmästare för stipendier 
Ulf Silén – Skattmästare för fastigheten 
Jakob Norrhall – Förste Kurator 
Jakob Karlsson – Andre kurator 
Emma Bergman – Tredje Kurator 
Emilia Flinkfeldt – Festmästare 
 
 
Ingrid Helmius – Endast förslags- och yttranderätt, Inspektor 
Cecilia Wassén - Endast förslags- och yttranderätt, Proinspektor 
Emilia Flinkfeldt – Endast förslags- och yttranderätt, Festmästare* 
John Wester – Endast förslags- och yttranderätt, Sekreterare 
 
 
2022-07-01 till 2022-12-31 
Sondra Gross– Styrelsens mötesordförande 
Jakob Österberg 
Erik Lawenius 
Charlotta Andersson 
Juliana Kessler 
Hampus Englund 
 
Johan Mark – Skattmästare för stipendier 
Ulf Silén – Skattmästare för fastigheten 
Jakob Norrhall – Förste Kurator 
Bjarne Kahler – Andre kurator 
Emma Bergman – Tredje Kurator 
Noah Ånell – Festmästare 
 
Ingrid Helmius – Endast förslags- och yttranderätt, Inspektor 
Cecilia Wassén – Endast förslags- och yttranderätt, Inspektor 
Noah Ånell – Endast förslags- och yttranderätt, Festmästare   * 
Ebba Wahlin – Endast förslags- och yttranderätt, Sekreterare 
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* Kommentar angående festmästarens roll i styrelsen. 
Stadgan med revideringar godkändes vid andra omröstning vid Vinterlandskapet 2022. Sen dess 

består nationsstyrelsen enligt 7 kap. 2 § av Förste Kurator som sammankallande, övriga heltidare, 

arvoderad mästare, inspektor, proinspektor och därefter sex ledamöter som väljs på landskap. … 

Inspektor och proinspektor har endast yttrande- och förslagsrätt.  

I den tidigare stadgan hade även arvoderad mästare endast yttrande- och förslagsrätt. 

Festmästaren fick alltså, i och med ändringen som skedde på Vinterlandskapet 2022, rösträtt. 

Detta uppmärksammades dessvärre inte vid styrelsemötena under 2022, men eftersom samtliga 

styrelsebeslut under det gångna året fattades enhälligt via acklamation hade detta inget konkret 

effekt eller betydelse för vare sig besluten som fattades eller innehållen i besluten. Det är självklart 

beklagligt att beslutet inte hade verkställts.  

Nästkommande styrelse uppmanas därmed att verkställa beslutet och tydliggöra att festmästaren 

är en del av de röstberättigade styrelseledamöterna under det kommande året.  

Styrelsearbetet och viktiga händelser under året 
Nationens styrelse har sammanträtt en till tre gånger i månaden med undantag för juli och augusti 

då nationens ordinarie verksamhet låg nere. I april och maj hölls ett antal extrainsatta 

styrelsemöten för att fatta beslut om budgetförslag samt valborgs- och vårbalsplaner utifrån 

pandemiskt läge. 

 

Styrelsens sammanträden 
25/1 – Styrelsemöte 1 
1/2 - Extrainsatt styrelsemöte Budget & Bokslut – budget 
22/2 – Styrelsemöte 2  
21/3 – Styrelsemöte 3  
31/3 – Extrainsatt styrelsemöte Mars – valborg 
26/4 – Styrelsemöte 4 
20/5 – Styrelsemöte 5 
9/6 – Styrelsemöte 6 
15/8 – Extrainsatt styrelsemöte - brand 
19/9 – Styrelsemöte 8 
22/11 – Styrelsemöte 9 
13/12 – Styrelsemöte 10 
 
Mer detaljerad information om vad som har avhandlats på de olika mötena finns att läsa i 
respektive mötesprotokoll och tillhörande mötesunderlag på Förste Kurators kontor. 
 
 

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. 
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Styrelsen har sett till 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. 
 
Styrelsen har haft skiftande fokus under bägge terminer, där förste terminen lades på återuppstart 
efter coronapandemin och hösten för brandföreläggande. Utöver detta har styrelsen hanterat 
löpande frågor som inkommit. 
 
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 och har gjort ett gediget arbete med att höja hyror i den kommersiella 
delen för att bättre matcha marknaden. Viktiga frågor för fastigheten under 2022 har varit 
följande: 
 

• Putsen på fasaden rasade i början av VT22, vilket åtgärdades.  

• Betalplanen till den Urban är numera avbetalad 
o Urban var ägare av Gallejan fest och lokal som innan 2017 hade hand om 

festsalen och bakfickan. 2017 hävdes avtalet från nationens håll. Detta skedde inte 
helt korrekt och nationen fick därefter betala en viss summa till Urban som 
återbetalning. Denna återbetalningsplan har nationen nu helt och hållet betalat av.  

• Vattenskador har skett och åtgärdats omgående 

• Ett brandföreläggande har förekommit, varav fastigheten tog tag i finansiering i 
samarbete med nationen där vi beslutade att betala av de kostnader som uppkom genom 
checkkredit.  

• Renoveringar av rum är nästan färdiga, där 3 rum är kvar att renovera. Det ser ut att 
kunna avklaras under 2023.  

 
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: 

• KK har under det senaste året kommit igång med medlemsystembyte från Melos till 
Upright. Detta har dessvärre både försenats, men såg ut under HT22 att kunna sjösättas 
Januari 2023. Det uppdagades under decembersammanträdet att detta inte kommer ske, 
på grund av en rad olika skäl rörande företaget Upright och bristande kommunikation i 
kombination med bristande tekniska lösningar. Detta kommer utvecklas under 2023, men 
som det ser ut just nu kommer Melos bibehållas till dess att en lösning finns på plats.  

• KK har godkänt finansiering via UU att genomföra en projektplan för en eventuell 
studentidrottsförening för hela UUs studentliv.  

• KK:s 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. Stöd om en miljon 
kronor från en stiftelse har inkommit som stöd till konventets ekonomi och krisstöd från 
Universitetet och Uppsala kommun har tilldelats nationerna under flera gånger under året 
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2021. En ny ekonomisk-kris uppdagades under HT22 vilket resulterade i att KK 
beslutade, utifall att gästkortsförsäljning och sponsorarbete inte gick tillräckligt bra, att 
nationerna skulle tillsammans täcka upp för kostnader 

• Göteborgs nation har skickat in ett par skrivelser under HT22, framförallt en rörande pris 
för uthyrning vid universitetshuset som vi fick ändring på med hjälp av CC och US.  

• Även KK har återöppnat. Fester har hållits och folk har samlats. Nationerna ser ut att 
tillsammans behöva ta ett krafttag för att möta pressen som uppkommit. 
 

 
 
Coronapandemin 

• Med undantag för första månaden var nationens verksamhet tillbaka liksom resterande 
samhället på fötterna efter Corona. Det har inneburit många roligheter men även 
svårigheter. Mycket av nationens verksamhet har fått lärats om. Trycket på nationens 
egen verksamhet har ökat markant, vilket styrelsen sett över.  

• Coronapandemi-hanteringsplanen har lagts till handlingarna.   
 
Brandföreläggande 
Styrelsen har godkänt handlingsplaner för brandföreläggandet som inkom i April. Detta 
avklarades i December. Brandföreläggandet innebar en omfattande förändring i brandkontroller, 
rutiner men framför allt åtgärder. Nödhandtag installerades, magnetdörrar installerades och 
sprinklersystem i köken installerades samt mindre ändringar. Detta var både kostsamt och tog 
mycket tid. Det är gott att nationens brandarbete har förbättrats i och med detta och därigenom 
har nationens säkerhet förstärkts.  
 
Ett få tal ärenden kvarstår i frågan då material för installation inte har kommit fram än till de 
företag som anställts.  
 
Finansieringen av detta har skett via check-kredit, och betalas av succesivt genom intäkterna som 
dras in via nationens olika verksamheter, i synnerhet uthyrningarna. 
 
Andra frågor som styrelsen har arbetat med 

• Styrelsen har fyllnadsval ämbeten som behövts fyllas mellan landskapen.  

• Styrelsen har arbetat med trygghetsfrågan gediget. Under VT22 uppkom det ett behov av 
en konkret uteslutningsprocess med bakgrund i den stadgerevidering som gick genom 
2021. Under VT22 godkänds styrelsen en rutinprocess kring uteslutningar.   

• Styrelsen har tagit nya krafttag gällande incidenthanteringar, som förbättrats. 

• Ett nytt ämbete har lagts fram i syfte att avlasta 3Q; släppchef. Detta godkändes av 
landskapet och den första släppchefen har tillsats under jullandskapet 2022.  
 
 

 

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

fortsätta arbetas med nästa år. 

Heltidarnas hälsa 
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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 2021 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 fråga som alltid är relevant. Under HT22 genomfördes en utvärdering av 3Q-ämbetet och den 
ökade arbetsbelastningen. Detta resulterade i ett par direktiv och ändringar i rutinerna tillika 
reglementen men framförallt skapades ett nytt ämbete, släppchefen. Däremot ser det ut att 
behöva tas fler krafttag för kuratelets samlade hälsa och framtida styrelser bör ta detta i beaktning 
kommande period(er).  
 
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. 2021 har styrelsen fortsatt bevaka hur arbetet fortskrider. Före 
pandemin slog till gick uthyrningarna utomordentligt bra. Detta var även fallet när restriktionerna 
lättade under september 2021. Uthyrningarna är både en god inkomstkälla och ett sätt att 
introducera studenter som annars inte kommer i kontakt med oss, för Göteborgs Nation. 
Styrelsen fortsätter framöver se över om man ska sätta tydligare förhållningsregler till hur många 
uthyrningar en festmästare ska ta per vecka samt göra en översyn av priser och rutiner i allmänhet 
nu när uthyrningsverksamheten mer är en del av den vardagliga verksamheten och mindre ett 
nyintroducerat projekt. Under 2022 har en rad uthyrningar skett vilket gett goda resultat.  
 
Festsalsgolvet 
Under 2021 renoverades golven i festsalen, kompass och flagg. Golvet i festsalen blev inte som 
styrelsen tänkt sig eller som kommunicerades från fastigheten gentemot leverantörer. För att 
undvika att golvet behöver bytas ut med jämna mellanrum och investeringen vara förgäves bör 
detta fortsatt ses över. Under 2022 slipades detta golv om och ser ut att behöva fler 
underhållstillfällen.  
 
Festmästaren 
Den 20 december 2018 antog styrelsen reglementet för Festmästaren. Den 21 januari 2019 valdes 
nationens första festmästare. Efter dennes första termin utvärderades festmästarens arbete och 
ändringar i både Tredje kurators och Festmästarens reglemente antogs på styrelsemötet den 22 
augusti 2019. Under 2020 utvärderades festmästarens ämbete och arbete, framför allt med fokus 
på ekonomiska mål och arbetsbörda. 2021 saknades festmästare under vårterminen, detta på 
grund av brist på sökande men främst på grund av att pandemin närmast uteslöt uthyrningar. 
Efter Vårlandskapet 2021 valdes Emilia Flinkfeldt till Festmästare som satt under höstterminen 
2021. Emilia satt kvar under VT22. Under HT22 tog Noah Ånell över. Det finns behov att se 
över festmästarens arbetsbelastning.  
 
Innergården 
Under 2021 började styrelsen att diskutera innergården. Nationens innergård har stor potential, 
detta upptäckte vi inte minst då styrelsen under sommaren 2021 öppnade upp innergården för 
sommarrestaurang. En till sommarrestaurang skedde under 2022, som gav goda resultat nya 
utemöbler och temaenligt pynt köptes in. En stor oro är fortsatt hur trädets rötter påverkar 
fastigheten. Innergården är i behov av en översyn och detta bör styrelsen fortsatt arbeta med.  
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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. Under 2021 tillsattes gruppen efter öppet ansökande av Förste Kurator. 

Gruppen bestod av Evelina Reuterfors, Elias Collin, Ebba Ulfberg, Pontus Krontoft och Jan 

Drottfors. Gruppen tog fram förslag på ny stadga med utgångspunkt i den gamla. Denna 

presenterades för styrelsen på septembermötet, för medlemmarna under en stadgegenomgång 

den 23 september 2021 samt för seniorskollegiet före höstlandskapet 27 september 2021.  

På landskapet föregicks beslut av detaljerad genomgång av den nya stadgan och sedan beslutades 

om små förändringar men i övrigt godkändes förslaget till ny stadga. Höstlandskapets beslutade 

stadga presenterades åter för seniorskollegiet före vinterlandskapet. På jullandskapet godkändes 

förslaget i sin helhet utan förändringar och den nya stadgan trädde i kraft, efter att ha godkänts 

både vid jullandskapet 2021 och vinterlandskapet 2022, 2022-02-19. Till följd av detta inleder 

Styrelsen en översyn av nationens handlingsplaner och policydokument såsom jämlikhetspolicyn 

och incidentrapporten. Dessa behöver uppdateras för att vara konsekventa med nya stadgan.  

Reglementesändringar 

Under terminen har det uppdagats att flera ämbeten behöver nya reglementen. För det första är 

de utdaterade, för de andra kan de emellanåt vara otydliga och inte uppdaterade i enlighet med 

den verklighet som de besitter.  

Processer för incidenthantering 

Under året har en process för incidenthantering utvecklats till bakgrund av stadgerevideringen. 

Denna har utmynnat i ett uteslutningsprocess-policy, men revidering av den behöver göras. 1Q 

Jakob Norrhall har under årets gång gjort en tydligare processförklaring och kommer under 

VT22 lägga fram ett förslag på hur incidenter hanteras, med alltifrån konkret praktisk hantering 

till hur hantering i relation till policys ska hanteras. I synnerhet har styrelsen uppdragit Jakob 

Norrhall att utveckla uteslutningsprocess-dokumentet.  

Göteborgs Nations styrelse, 

Genom Förste Kurator emeritus, Jakob Norrhall 


