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1.

2.

Nationen

9 § Högsta överinseendet över Nationen och
dess verksamhet äger Nationens Inspektor och
vid förfall för denne Proinspektor.

1 § Stockholms Nation är en vid Uppsala
Universitet verkande nationsförening, vilken
avser att sammansluta de akademiska medborgare, som genom härkomst, föregående studier
eller annorledes är knutna till Stockholms Stad.

Val

10 § Till Inspektor respektive Proinspektor
väljer lagtima Landskap en vid Uppsala universitet verksam lärare för en tid om fem år. Om
särskilda skäl föreligger må landskapet till
proinspektor istället välja en person som
uppvisat stort intresse och engagemang vid
nationen.

Ändamål

2 § Nationens ändamål är att verka för
Landsmännens trivsel och välfärd för att på så
sätt befrämja deras studier under tiden i Uppsala.
Inträde

3 § Rätt till inträde i Nationen äger varje student
som antingen är antagen vid Uppsala Universitet
eller som är medlem av annan av
Kuratorskonventet erkänd studentkår i Uppsala

11 § Förslag till ny Inspektor eller Proin- spektor
lämnas Landskapet av Seniorskollegiet efter i
kollegiet genomförd omröstning vid vil- ken
kandidat skall ha erhållit minst 2/3 av de avgivna
rösterna. Namn på eventuella kandida- ter vilka
Seniorskollegiet ej valt att föreslå upp- tas ej i
Seniorskollegiets protokoll. Vald till In- spektor
eller Proinspektor är sedan den som efter
Seniorskollegiets förslag vid Landskap erhållit
minst 2/3 av de avgivna rösterna. Erhål- ler
kandidat ej erforderlig majoritet tas varken
förslag eller beslut upp i Nationens protokoll och
återförvisas ärendet till Seniorskollegiet. Härvid
skall det namnförslag som avvisats av
Landskapet strykas ur Seniorskollegiets protokoll.

Landsman

4 § Landsman är den som vunnit inträde i
Nationen och erlagt nationsavgift så förvitt
denne ej i enlighet med dessa stadgar är därifrån
befriad.
Verksamhetsår och Räkenskapsår

5 § Nationens Verksamhetsår omfattar perioden
1/7 - 30/6 och dess Räkenskapsår perioden 1/1
- 31/12.
Nationens vapen och färger

6 § Nationens vapen är ett i blått fält krönt S:t
Erikshuvud av guld. Nationens band finnes i två
varianter. Ett 37 mm brett vattrat band i
höstlövsgult, vilket är försett med blå (Royal
Blue) bård och ett 47 mm brett i övrigt identiskt
med den förra varianten. Den förra varianten må
bäras av samtliga Landsmän, den senare blott av
Senior.

Rättigheter

12 § Inspektor respektive Proinspektor är utan
erläggande av nationsavgift, Landsman,
Ämbetsman, Senior och Hedersledamot.
13 § Inspektor respektive Proinspektor är jämte
medföljande sällskap självskrivna gäster vid alla
nationsarrangemang.

Firmatecknare

7§

Inspektor

Nationens firma tecknas av:
a) Skattmästare i förening med endera av
Förste eller Andre Kurator.
b) eller genom beslut av Förvaltningsnämnden som har befogenhet att delegera firmateckningsrätt till ämbetsmän vilka ingår i Nationens ledning för
en summa som, vid varje enskilt
tillfälle, ej överstiger fem prisbasbelopp och åtagandet ej löper längre än
tre år.

Åligganden

14 § Inspektor och vid förfall för denne,
Proinspektor, åligger att
1. värna om allt som kan främja Nationens intressen,
2. utöva en allmän tillsyn av stadgarnas
efterlevnad,
3. närvara vid Landskap,
4. med förslags- och yttranderätt närvara
vid Nationens Styrelse- och Förvaltningsnämndsammanträden,
5. vid behandling av besvärsärenden
närvara vid Granskningsnämndens
sammanträden med förslags-, yttrande- och rösträtt,
6. ingå som ledamot i Stipendienämnden

Kontotecknare

8 § Tecknare av Nationens konto utses jämlikt
7 kap av Förvaltningsnämnden.

5

och där så statueras, handlägga Nationens stipendieärenden.
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3.

4.

Hedersledamot

1 § Valbar till Senior är Landsman som har gjort
Nationen förtjänstfulla insatser, har god insikt i
dess verksamhet, och som är känd för redbarhet
och gott omdöme.

1 § Till Hedersledamot kan kallas envar, vilken
Nationen vill betyga sin högaktning eller
tacksamhet.
Val

Val

2 § Förslag till Hedersledamot lämnas Seniorskollegiet genom Förste Kurator senast fem
dagar före kollegiets sammanträde efter:
a)
Beslut i Styrelsen med enkel majoritet vid
ordinarie styrelsesammanträde. Namn på
föreslagna kandidater upptas härvid inte i
Styrelsens protokoll, utan på särskild
skrivelse vilken undertecknas av ordförande samt för styrelsesammanträdet utsedd justeringsman.
b)
En av tio Landsmän undertecknad förslagsskrivelse ställd till Förste Kurator.

2 § Förslag till Senior lämnas Seniorskolle- giet
genom Förste Kurator senast fem dagar före
kollegiets första sammanträde för varje termin
genom:
a)
Beslut i Styrelsen med enkel majoritet vid
ordinarie styrelsesammanträde. Namn på
föreslagna kandidater upptas härvid inte i
Styrelsens protokoll, utan på särskild
skrivelse vilken undertecknas av ordförande samt för styrelsesammanträdet utsedd justeringsman.
b)
En av tio Landsmän undertecknad förslagsskrivelse ställd till Förste Kurator.

3 § Förslag till Hedersledamot lämnas
Landskapet av Seniorskollegiet efter i kollegiet
genomförd omröstning, vid vilken varje kandidat skall erhålla minst 2/3 av de avgivna rösterna för att anses föreslagen. Härvid står det Seniorskollegiet fritt att föreslå kandidater som ej
föreslagits kollegiet enligt ovan, under villkoret
att dessa kandidater erhåller den erforderliga
majoriteten vid votering. Namn på kandidater
som ej erhåller erforderlig majoritet upptas inte i
Seniorskollegiets protokoll.

3 § Förslag till Senior lämnas Landskapet av
Seniorskollegiet efter i kollegiet verkställd
votering, varvid varje kandidat skall erhålla minst
2/3 av de avgivna rösterna för att anses
föreslagen. Härvid står det Seniorskollegiet fritt
att föreslå kandidater som ej föreslagits kollegiet
enligt ovan, under villkoret att dessa kandidater
erhåller den erforderliga majoriteten vid den
slutna voteringen. Namn på kandidater som ej
erhåller erforderlig majoritet upptas inte i Seniorskollegiets protokoll.

4 § Kallas till Hedersledamot kan den som efter
förslag från Seniorskollegiet vid Landskap
erhållit minst 2/3 av de avgivna rösterna. Erhåller en kandidat ej erforderlig majoritet tas varken förslag eller beslut upp i Nationens protokoll.

4 § Vald till Senior är den som är föresla- gen
av Seniorskollegiet och därtill vid sluten votering
på första lagtima Landskap erhållit minst hälften
av de avgivna rösterna.1
5 § Inspektor, Proinspektor, Hedersleda- mot,
Skattmästare, Nationskaplan, Administra- tör,
Kurator och Barmästare är Senior från den dag
denne tillträtt sitt ämbete eller blivit installe- rad.

5 § Hedersledamot är den som inom två år efter
erhållen kallelse hörsammat densamma och
vederbörligen installerats.
Rättigheter

6 § Hedersledamot äger rätt att utan erläg- gande
av nationsavgift närvara vid alla nationsarrangemang.

1

Skuldfrihet fordras enl 9 kap

Senior
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5 § Vid inträde i Nationen skall den stu- derande
erlägga inskrivningsavgift. Beslut rö- rande
höjning eller nedsättning av, liksom befri- else
från inskrivningsavgift fastställs av Land- skapet
på förslag av Styrelsen, dock beaktandes 8 § detta
kapitel.

5.
Landsmans rättigheter
och skyldigheter
Rättigheter

1§

Landsman äger rätt att
1. utnyttja nationslokalerna och för gemensamt bruk avsedda inventarier i
enlighet med gällande bestämmelser,
2. utnyttja Nationens bibliotek i enlighet
med gällande bestämmelser,
3. jämlikt 9 kap erhålla handlån,
4. söka Nationens stipendier i enlighet
med stipendiestatuterna,
5. söka Nationens kontaktstipendier,
6. söka bostad i Stiftelsen Stockholms
Nations Studentbostäder i enlighet
med dess stadgar,
7. erhålla skriftligt intyg om sin verksamhet vid Nationen,
8. jämlikt 3 kap lämna Seniorskollegiet
förslag till Hedersledamot,
9. jämlikt 4 kap lämna Seniorskollegiet
förslag till Senior,
10. mot avgift erhålla ett exemplar av
dessa stadgar samt övriga föreskrifter,
11. ta del av Nationens handlingar, med
undantag av handlingar vilkas offentliggörande skulle kunna skada Nationen eller enskilda Landsmän,
12. vinna inträde i Föreningen Gamla
Stockholmare i enlighet med dess
stadgar och föreskrifter,
13. beredas plats i Nationens grav.

6 § Vid återinträde i Nationen skall den
studerande erlägga återinskrivningsavgift. Beslut
rörande höjning eller nedsättning av, liksom
befrielse från återinskrivningsavgift fastställs av
Landskapet på förslag av Styrelsen, dock beaktandes 8 § detta kapitel.
7 § Landsman som erlagt nationsavgift minst
åtta terminer erhåller reduktion av nationsavgiften. Reduktionens storlek fastställs av
Landskapet på förslag av Styrelsen.
8 § Nations-, inskrivnings- och återinskrivningsavgift jämte eventuella förseningsavgifter
må tillsammans högst uppgå till 1 % av prisbasbeloppet.
Utträde

9 § Landsman, som är skuldfri gentemot
Nationen, äger rätt att utträda ur Nationen under pågående termin. Anmälan om detta göres till
Förste eller Andre Kurator, vilken utfärdar
skriftligt bevis om skuldfrihet. Erlagda avgifter
återbetalas ej.
10 § Landsman som ej erlägger nationsavgift
anses ha utträtt ur Nationen.
Övriga skyldigheter

11 § Landsman är skyldig att i enlighet med 9
kap reglera skulder till Nationen.

2 § Landsman äger rätt att om ej annat stadgas
väcka förslag i Nationens angelägenhet- er samt
att med yttrande-, förslags- och rösträtt deltaga
vid Nationens Landskap jämlikt 6 kap.

12 § Landsman är skyldig följa dessa Stadgar och
gällande bestämmelser för Nationens loka- ler,
inventarier och verksamheter.

3 § Landsman äger rätt att, då Nationsor- gan
eller Ämbetsman fattat beslut eller vidtagit åtgärd
som denne anser strida mot allmän lag,
universitetsstadgan, dessa stadgar eller övriga för
Nationen gällande bestämmelser, anmäla besvär
härom hos Nationens Inspektor.

Kuratorsvarning

13 § Landsman som vid upprepade tillfällen
uraktlåter att följa dessa stadgar eller andra för
Nationen gällande föreskrifter, som ej iakttar
erforderlig omsorg om Nationens lokaler och
inventarier eller eljest uppför sig uppenbart
olämpligt skall av Förste Kurator tilldelas enskild erinran härom (kuratorsvarning). Utöver
varning kan ytterligare påföljder beslutas av
kuratelet. Utdelad varning skall meddelas
Styrelsen och Granskningsnämnden.

Avgifter

4 § Landsman skall varje termin erlägga
nationsavgift. Beslut rörande höjning eller nedsättning av, liksom befrielse från nationsavgift
fastställs av Landskapet på förslag av Styrelsen,
dock beaktandes 8 § detta kapitel.

Styrelsevarning

14 § Ställer sig Landsman erhållen kurators-

8

varning ej till efterrättelse skall Förste Kurator
hänskjuta ärendet till Styrelsen för behandling
och må det komma an på Styrelsen att utfärda
eventuell erinran till den enskilde Landsmannen
(Styrelsevarning), vilken är offentlig. Föreligger
skäl må kuratelet eller Styrelsen själv väcka fråga
om
styrelsevarning
utan
föregående
kuratorsvarning. Utöver varning kan ytterligare
påföljder beslutas av Styrelsen. Utdelad varning
skall meddelas Landskapet. Föreligger
synnerliga skäl kan Styrelsen, med två tredjedels
majoritet, besluta om sekretess och varningen
skall då endast meddelas Granskningsnämnden.

9

för behandling och må det komma an på kollegiet att utfärda eventuell erinran till den enskilde
Landsmannen (seniorsvarning), vilken är
offentlig.

6.

Landskap

1 § Den beslutanderätt som tillkommer Nationen
som helhet utövas vid lagtima eller urtima
Landskap. Landskapet är Nationens högsta
beslutande organ.
Yttrande-, förslags- och rösträtt

2 § Vid Landskap har varje Landsman rätt att
deltaga med yttrande-, förslags-, och rösträtt. För
att vara röstberättigad erfordras att Lands- man
före Landskapets början tillser att denne finns
uppförd på Nationens röstlängd. Lands- man som
har förfallen skuld till Nationen jäm- likt 9 kap får
ej uppföras på röstlängden, ej heller kandidera till
val. Landsman är själv skyl- dig att innan Landskap
tillse att denne är skuld- fri gentemot Nationen.
Lagtima Landskap

3§

Lagtima Landskap skall hållas
1. på höstterminen mellan den 25 september och 10 oktober, mellan den 25
oktober och 9 november samt mellan
den 25 november och 10 december,
2. på vårterminen mellan den 1 och 15
februari, mellan den 15 och 30 mars
samt mellan den 1 och 15 maj.

Urtima Landskap

4 § Urtima Landskap skall sammankallas då
antingen Inspektor, Styrelsen, Seniorskollegiet,
Kuratelet, Revisor, Granskningsnämnden eller 20
Landsmän så begär. Begäran ställes skriftlig- en till
Förste Kurator som ofördröjligen skall
sammankalla urtima Landskap på det sätt som
nedan anges, dock under beaktande att urtima
Landskap ej får avhållas mellan den 15 decem- ber
och 24 januari eller mellan den 1 juni och 1
september.
Kallelse

5 § Kallelse till Landskap skall genom Förste
Kurators försorg utgå senast tio dagar före utsatt
sammanträde. Kallelse sker genom anslag på
Nationens anslagstavla samt genom annons i
Holmiensis, Uppsala Studentkårs tid- ning eller
Upsala Nya Tidning. Kallelsen skall innehålla
tidpunkt, plats, preliminär föredrag- ningslista
samt sista datum för anmälan av ärende.
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Anmälan av ärende

Reservation

6 § Landsman som önskar få ärende upp- taget
på föredragningslistan skall skriftligen anmäla
detta till Förste Kurator senast fem dagar före
Landskap. Fullständig föredragnings- lista skall
anslås på Nationens anslagstavla sen- ast tre
dagar före Landskap.

15 § Reservation skall anmälas direkt efter beslut
och vara protokollföraren skriftligen tillhanda
senast två dagar efter sammanträdet. Reservantens
namn skall upptagas i protokollet, till vilket
eventuell skriftlig motivering bifogas som bilaga.

Ny fråga

16 § Val av Ämbetsman bereds på det sätt som
stadgas i 7 kap. Val förrättas antingen ge- nom
acklamation eller, då fler än en kandidat finns
föreslagen eller då någon så begär, genom sluten
votering. Seniorsval förrättas jämlikt 4 kap alltid
genom sluten votering.

Val

7 § Ny fråga som ej väckts enligt 6 § ovan kan
tas upp till behandling på Landskap, om hälften
av de närvarande så begär. För bord- läggning
av fråga som väckts på detta sätt er- fordras att
minst ¼ av de närvarande så begär.
Förbud mot annan verksamhet

17 § Vid Landskap skall minst två rösträk- nare
utses. Vid sluten omröstning skall varje Landsman
själv överlämna sin röstsedel till rösträknare,
vilken skall kontrollera att den röstande finns
uppförd på röstlängden, samt att ingen avger mer
än en röst. Röstsedel som upp- tar annan
tillskriven text än de för valet före- slagna namnen
skall anses ogiltig. Röstlängden skall bifogas
Landskapets protokoll.

8 § Under pågående Landskap inställes all
annan verksamhet vid Nationen. Dispens från
denna paragraf må meddelas i särskilt trängande
fall, men då endast av Landskapet.
Ordförande

9 § Landskapets ordförande är, om
skapet ej utser annan, Förste Kurator.

Land-

Protokoll

10 § Över Landskapets förhandlingar skall
protokoll föras. Detta skall innehålla beslut
samt eventuella reservationer mot dessa och
justerat av två av Landskapet utsedda justeringsmän, anslås på Nationens anslagstavla
senast sju dagar efter Landskapet.

18 § Kurator eller Barmästare får vid Land- skap
då val förrättas ej tala för någon av kandi- daterna.
19 § Vid val av Kurator eller Barmästare erfordras
att någon kandidat erhåller minst hälf- ten av de
avgivna giltiga rösterna. Erhåller ingen av
kandidaterna erforderlig majoritet skall för- nyad
votering avhållas. Den kandidat som erhål- lit
minst antal röster får ej deltaga i denna. Vid lika
röstetal i någon av dessa voteringsomgångar skiljer
lotten.

Beslutsförhet

11 § Landskapet är beslutsfört då minst 20
röstberättigade Landsmän är närvarande.
Beslut

12 § Beslut i sakfråga fattas med acklamation
om votering ej begärs. Begärs votering verkställs denna medelst handuppräckning. Beslut i
ansvarsfrihetsfråga skall dock, om votering
begärts, verkställas genom sluten omröstning.
Om ej annat stadgas erfordras för beslut i sakfråga enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller
härvid den mening Landskapets ordförande
biträder.

20 § Val av Inspektor och Proinspektor sker
jämlikt 2 kap.
21 § Val av Hedersledamot sker jämlikt 3 kap.
22 §

13 § För beslut rörande avhändande eller
inköp av fast egendom, upplåtande av panträtt
i sådan, eller beviljande av anslag vartill medel
skall anskaffas genom upplåning, erfordras att
minst 2/3 av de röstberättigade Landsmännen
biträder förslaget.
14 § För beslut rörande uttalande eller manifestation i Nationens namn erfordras att minst
2/3 av de röstberättigade Landsmännen biträder förslaget.
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Val av Senior sker jämlikt 4 kap.

23 § Vid andra val än de som avses i 19-22
§§ är den vald som erhållit störst andel av de
avgivna rösterna. Vid lika röstetal skiljer lotten.

7.

24 § Överstiger de blanka giltiga röstsedlarna vid något val hälften av de avgivna rösterna,
skall ärendet ovillkorligen återremitteras till den
valberedande instansen.

1 § Uppdrag och åligganden som åvilar Nationens
Styrelse, Förvaltningsnämnd, Granskningsnämnd,
Revisionsnämnd, Val- nämnd, Stipendienämnd,
Verksamhetsnämnd
och
Seniorskollegium
upptages i detta kapitel. Om mandatperioder,
valbarhet liksom om de åligganden som åvilar
enskilda ledamöter stad- gas i 8 kap.

Styrelse och nämnder
Allmänna Stadganden

25 § Sluten votering får av praktiska skäl
förrättas i omedelbar anslutning till
Landskapets avslutande.

Jäv

26 § Finnes vid val ingen föreslagen kandidat, må det stå Landskapet fritt att hänskjuta
valet till Nationens Styrelse. Val av Inspektor,
Proinspektor, Kurator, Barmästare, Skattmästare, Revisor, ledamot av Nationens Styrelse,
Förvaltnings- eller Granskningsnämnd må dock
icke hänskjutas till Nationens Styrelse.

2 § Ledamot av Nationens Styrelse eller någon
av Nationens nämnder äger ej rätt att deltaga i
behandling av ärenden som personlig- en rör
denne, vederbörandes förälder, make eller maka,
sambo, registrerad partner, barn eller syskon.
Ledamot är själv skyldig att anmäla jäv, enligt ovan
eller eljest, vilket skall föras till pro- tokollet i varje
enskilt fall.

Entledigande av Ämbetsman

Adjungeringar

27 § Landskapet kan efter förslag från Styrelsen jämlikt 7 kap med 2/3 majoritet i sluten
omröstning entlediga Ämbetsman från sitt uppdrag.

3 § Nationens Styrelse och Nationens nämnder
kan efter eget gottfinnande adjungera Landsman
eller enskild att övervara samman- träde med
yttrande- och förslagsrätt.

Upplösande av Landskap

Frånvaro

4 § Landskapsvald ledamot i Nationens Styrelse
eller någon av dess nämnder som ute- blir från två
på varandra följande möten utan att anmäla
förhinder till sammankallande, anses ha frånträtt
sitt uppdrag, och skall val för återstå- ende tid ske
på nästföljande Landskap, eller i förekommande
fall, Seniorskollegiet.

28 § Kan föredragningslistans ärenden på
grund av tidsutdräkt inte slutbehandlas samma
dag, må det stå Landskapet fritt att sig upplösa
och skall ordförande därefter i samråd med
Inspektor fastställa dag för Landskapets fortsättande. Erinran härom med angivande av föredragningslistans återstående ärenden anslås på
Nationens anslagstavla senast dagen före Landskapets återupptagande. Annan kallelse
behöver härvid inte utfärdas.

Beslut om entledigande av Ämbetsman

5 § Då ledamot i Nationens Styrelse eller någon
av Nationens nämnder brister i ämbetets
fullgörande, åligger det ordförande i sagda nämnd
att hemställa hos Granskningsnämnden att
ledamoten entledigas från sitt uppdrag jäm- likt 7
kap 67-68 §§.
Ansvarsfrihet

6 § Beslut om ansvarsfrihet för varje leda- mot
av Nationens Styrelse eller någon av Nat- ionens
nämnder innebär ett godkännande av
verksamhetsårets förvaltning och att Nationen
avstår från att göra skadeståndsanspråk gäl- lande.
Arkivering av protokoll

7 § Avgående ordföranden i Nationens Styrelse
och Nationens nämnder skall tillse att samtliga
protokoll avseende Styrelsen eller nämnden
ifråga under dennes ämbetsperiod överförs till
Nationens arkiv.
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ställe från och med nästföljande sammanträde till
dess ny ordförande valts.

Nationens Styrelse

Protokoll

8 § Styrelsen är ansvarig för verkställandet av
Landskapets beslut och ansvarar för ledning- en
av Nationens Verksamhet efter av Land- skapet
uppställda riktlinjer2.

16 § Över Styrelsens förhandlingar skall
protokoll föras. Detta skall innehålla rapport från
Kuratel, beslut samt eventuella reservation- er
mot dessa och, justerat av en av Styrelsen utsedd
justeringsman, hållas tillgängligt på Nat- ionen
senast sju dagar efter styrelsesammanträ- det.

Sammansättning

9 § Styrelsens ledamöter är Förste och Andre
Kurator, Administratören, Fyra av Land- skapet
valda Landsmän samt två av Seniorskol- legiet
utsedda ledamöter.

Beslutsförhet

17 § Styrelsen är beslutsför då minst sex
röstberättigade ledamöter varav minst en medlem ur Kuratelet är närvarande.

10 § Förste och Andre Kurator em. ingår under
två terminer efter sin ämbetsperiod i Styrelsen
som ständigt adjungerade och inträder som
suppleanter i första hand för respektive
ämbetspost och i andra hand i ovan nämnda
ordning.

Omröstning

18 § Omröstning i Styrelsen sker öppet, om
ingen ledamot vid val begär sluten omröstning.
Vid lika röstetal i öppen omröstning gäller den
mening ordföranden biträder. Vid lika röstetal
vid sluten omröstning väljer ordföranden om
dennes mening eller lotten skall skilja. Vid personval skiljer vid lika röstetal lotten.

11 § Avsäger sig eller entledigas suppleant från
sitt uppdrag skall Landskapet fyllnadsvälja ny
sådan för återstående tid.

Budgetarbetet

19 § Styrelsen skall för varje räkenskapsår
upprätta budget för Verksamheten vilken skall
föredras tredje lagtima Höstlandskap för godkännande. Styrelsen kan mellan Landskap företa
de revideringar av budgeten som betingas av den
ekonomiska utvecklingen, och skall dessa genom
Andre Kurators försorg föredras näst- följande
Landskap för godkännande.

Ständigt adjungerade

12 § Inspektor, Proinspektor, Skattmästare samt
Nationssekreteraren är ständigt adjunge- rade
med yttrande- och förslagsrätt.
Ordförande

13 § Styrelsen utser inom sig vid varje läsårs
första möte en ordförande för läsåret.

Ekonomiska rapporter

Arbetsordning

20 §

14 § Styrelsen bestämmer själv sin arbetsordning och kan härvid delegera beslutanderätt
till enskilda styrelseledamöter. Delegering av
ämbetsmannaval må ej ske.
Kallelse

15 § Styrelsen skall sammanträda minst en gång
månatligen på kallelse av ordföranden. Kallelse
skall vara alla ledamöter tillhanda senast fem
dagar före sammanträdet, och samtidigt jämte
preliminär
föredragningslista
anslås
på
Nationens anslagstavla. Underlåter ordförande
att tillse detta är Förste Kurator ansvarig för att
kallelse sker, och kan inträda i ordförandes

Vid varje styrelsesammanträde skall
1. Andre Kurator föredra avstämd månatlig resultat- och balansrapport, vilken skall redovisa utfall mot budget
och jämförelse med föregående räkenskapsår.
2. Barmästare föredra månatlig ekonomisk rapport, vilken skall redovisa
barintäkter, kassadifferens, svinn och
jämförelse med föregående år.

21 § Vid varje sammanträde skall Andre Kurator
eller Skattmästare orientera Styrelsen om
Fastighetsförvaltningens ekonomiska läge.
Investeringar

2

22 § Utöver av Landskapet fastställd budget för
Verksamheten kan Styrelsen för investering- ar
disponera ett belopp motsvarande fem prisbasbelopp per Verksamhetsår ur Nationens
kassa. I anspråkstagande av dylika medel skall
genom Andre Kurators försorg föredras näst-

När i det följande Verksamheten anges, åsyftas
Nationens löpande verksamhet till skillnad från
Fastigheten med vilken åsyftas driften och underhållet av Nationens fastighet.
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eventuella adjungerade. Ordförande skall vid
varje sådant ärende erinra Styrelsen om detta.

följande Landskap. För tillskjutande av medel för
investeringar som inte ryms inom ovan nämnda
basbelopp, erfordras beslut av Land- skapet.

Beslut per capsulam

27 § I brådskande fall kan Styrelsen fatta beslut
per capsulam. Ordförande eller Förste Kurator
skall då söka nå samtliga ledamöter, suppleanter
och ständigt adjungerade och fram- lägga förslag
till beslut. Protokoll skall därvid föras, vari skall
antecknas vem som sökts och om vederbörande
nåtts. Tid för och resultatet av eftersökningen
skall antecknas. Sedan beslut fattats skall kopia av
protokollet tillsändas samt- liga ledamöter,
suppleanter och ständigt adjun- gerade per post.
Protokollet skall justeras av dem som deltagit i
beslutet. Motsätter sig någon ledamot beslut per
capsulam kan dylikt inte fattas, utan måste istället
extra styrelsesamman- träde inkallas.

Vidare Åligganden

23 §

Styrelsen åligger vidare att
1. bereda ärenden som skall behandlas av
Landskapet, med undantag av ärenden
som
berör
Fastighetsoch
Kapitalförvaltningen,
2. inför Landskapet väcka de frågor Styrelsen finner påkallade,
3. förrätta val på uppdrag av Landskapet,
4. jämlikt 3 kap lämna Seniorskollegiet
förslag på nya Hedersledamöter,
5. jämlikt 4 kap lämna Seniorskollegiet
förslag på nya Seniorer,
6. vid kortare tids förfall för Kurator utse
Prokurator,
7. utse Nationens kontaktstipendiater,
8. på förslag av Granskningsnämnden
jämlikt 8 kap föreslå Landskapet entledigande av Ämbetsman,
9. bereda och yttra sig över förslag till
stadgeändringar,
10. utarbeta och fastställa instruktioner för
Verksamheten,
11. utarbeta och fastställa arvoden och
belöningar för Ämbetsmän,
12. inför tredje lagtima Höstlandskapet
samråda med Förvaltningsnämnden
om månadshyra för Verksamhetens
nyttjande av Nationens Fastighet,
13. på höstterminens första sammanträde
utse två av Styrelsens ledamöter att
vara ledamöter i Stipendienämnden.

Avgående Styrelse

28 § Avgående Styrelse skall genom dess Förste
Kurators försorg tillställa första lagtima
Höstlandskap en av samtliga i Styrelsen sittande
ledamöter undertecknad verksamhetsberättelse
över sitt verksamhetsår. Denna skall vara
Granskningsnämnden tillhanda senast två veckor före Landskapet ifråga. På förslag av
Granskningsnämnden beviljar Landskapet avgående Styrelse och Förste Kurator ansvarsfrihet för verksamhetsåret.
29 § Avgår Förste eller Andre Kurator i förtid,
avgår därvid också Styrelsen i dess hel- het och
skall granskning och, om Andre Kura- tor avgår,
revision omgående företas och före- dragas
nästföljande lagtima eller urtima Land- skap.
Detta har att ta ställning till frågan om
ansvarsfrihet för avgående Kurator och Styrelse,
samt att utse ny Kurator och nya ledamöter till
Styrelsen. Har Förste eller Andre Kurator avgått
i förtid får Landskapet ej utse ledamöter till
Styrelsen innan frågan om ansvarsfrihet är prövad. Vid behov kan Inspektor härvid konstituera en interimstyrelse bestående av denne samt
kvarvarande Kuratel samt Administratören,
vilka har att fullgöra Styrelsens åligganden till
dess ny Styrelse är vald.

Verkställande av beslut

24 § För verkställandet av de i Styrelsen fattade
besluten är Förste Kurator ansvarig.
Reservationer

25 § Reservation skall anmälas direkt efter beslut
och vara protokollföraren skriftligen tillhanda
senast två dagar efter sammanträdet.
Reservantens namn skall upptagas i protokollet,
till vilket skriftlig motivering skall bifogas som
bilaga.
Tystnadsplikt

26 § Vid behandling av ärende rörande
Landsmans enskilda förhållanden skall tystnadsplikt beaktas av Styrelsens ledamöter och

14

Beslutsförhet

Förvaltningsnämnden

39 § Förvaltningsnämnden är beslutsför då
minst sex röstberättigade ledamöter varav minst
en Skattmästare är närvarande.

30 § Förvaltningsnämnden är ansvarig för
Nationens Fastighets- och Kapitalförvaltning, i
enlighet med av Landskapet uppställda riktlinjer.

Omröstning

40 § Omröstning i Förvaltningsnämnden sker
öppet. Vid lika röstetal gäller den mening
ordföranden biträder.

Sammansättning

31 § Förvaltningsnämnden består av Förste,
Andre och Tredje Kurator, Barmästare, Skattmästare, två landskapsvalda ledamöter samt två
av Seniorskollegiet utsedda ledamöter.

Budgetarbetet

41 § Förvaltningsnämnden skall för varje
räkenskapsår upprätta budget för fastighetsförvaltningen vilken skall föredras tredje lagtima
Höstlandskap för godkännande. Förvaltningsnämnden kan mellan Landskapen företa de
revideringar av fastighetsförvaltningens budget
som betingas av den ekonomiska utvecklingen,
och skall dessa genom Skattmästares försorg
föredras nästföljande Landskap för godkännande.

32 § Förste och Andre Kurator em. ingår under
två terminer efter sin ämbetsperiod i
Förvaltningsnämnden som ständigt adjungerade
och inträder som suppleanter i ovan nämnd
ordning.
33 § Avsäger sig eller entledigas suppleant från
sitt uppdrag skall Landskapet fyllnadsvälja ny
sådan för återstående tid.

Ekonomiska rapporter

42 § Vid varje sammanträde skall Skattmäs- tare
föredra ekonomisk rapport avseende kapitalförvaltningen3 samt redovisa förändringar i
placeringsinriktning.

Ständigt adjungerade

34 § Inspektor, Proinspektor, Ordförande i
Föreningen Gamla Stockholmare eller annan av
Föreningen utsedd medlem samt Nationssekreteraren är ständigt adjungerade med yttrandeoch förslagsrätt.

43 § Vid varje sammanträde skall Skattmäs- tare
föredra ekonomisk rapport avseende fastighetsförvaltningen, vilken skall redovisa utfall
mot budget och jämförelse med föregående
räkenskapsår.

Ordförande

35 § Förvaltningsnämndens
Förste Kurator.

ordförande

är

44 § Vid varje sammanträde skall Andre Kurator
orientera
Förvaltningsnämnden
om
Verksamhetens ekonomiska läge.

Kallelse

36 § Förvaltningsnämnden sammanträder på
kallelse av Förste Kurator minst tre gånger per
termin. Kallelse skall vara alla ledamöter tillhanda senast fem dagar före sammanträdet, och
samtidigt jämte preliminär föredragningslista
anslås på Nationens anslagstavla.

Investeringsärenden

45 § Utöver av Landskapet fastställd budget för
Fastigheten kan Förvaltningsnämnden för
fastighetsunderhåll disponera ett belopp motsvarande fem prisbasbelopp per Verksamhetsår
ur Nationens kassa eller genom lån från Donationsmedlen. Ianspråktagande av dylika medel
skall genom Skattmästares försorg föredras
nästföljande Landskap. För tillskjutande av
medel för investeringar som inte ryms inom ovan
nämnda basbelopp, erfordras beslut av
Landskapet.

Skattmästares förvaltningsområden

37 § Förvaltningsnämnden skall vid första
sammanträdet varje räkenskapsår fastställa arbetsordning för Skattmästare. Förslag till denna
upprättas av Skattmästare jämlikt 8 kap.
Protokoll

38 § Över Förvaltningsnämndens förhandlingar skall protokoll föras. Detta skall innehålla
beslut samt eventuella reservationer mot dessa
och, justerat av en av Förvaltningsnämnden
utsedd justeringsman, hållas tillgängligt på Nationen senast sju dagar efter Förvaltningsnämndens sammanträde.

3 Härmed

avses fonderade vinstmedel för Verksamheten och Fastigheten, donationsmedlen
samt Jonas Nordensons minnesfond
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till vilket skriftlig motivering skall bifogas som
bilaga.

46 § I särskilt brådskande fall kan Förvaltningsnämnden för underhåll av Fastigheten
disponera fonderade medel utöver de i föregående paragraf omnämnda utan sammankallande
av Landskap. Beslut härom fattas i Förvaltningsnämnden och skall detta beslut upptas på
särskild skrivelse till Landskapet, vilken skall
undertecknas av Förste och Andre Kurator samt
av båda Skattmästarna, och skall denna genom
Skattmästares försorg föredras nästföl- jande
Landskap för godkännande.

Beslut per capsulam

50 § I brådskande fall kan Förvaltningsnämnden fatta beslut per capsulam. Skattmästare eller Förste Kurator skall då söka nå samtliga förvaltningsnämndsledamöter och framlägga förslag till beslut. Protokoll skall därvid
föras, vari skall antecknas vem som sökts och om
vederbörande nåtts. Tid för och resultatet av
eftersökningen skall antecknas. Sedan beslut
fattats skall kopia av protokollet tillsändas samtliga ledamöter per post. Protokollet skall justeras av dem som deltagit i beslutet. Motsätter sig
någon ledamot beslut per capsulam kan dylikt
inte fattas, utan måste istället extra sammanträde inkallas.

Åligganden

47 §

Förvaltningsnämnden åligger vidare att
1. bereda ärenden som skall behandlas av
Landskapet och som berör fastighets- respektive kapitalförvaltningen,
2. inför Landskapet väcka de frågor
Förvaltningsnämnden finner påkallade,
3. besluta om placering av Nationens
fonderade medel,
4. besluta i ärenden rörande Nationens
försäkringar,
5. utse kontotecknare i post och bank,
6. delegera firmateckningsrätt till ämbetsmän vilka ingår i Nationens ledning för en summa som, vid varje enskilt tillfälle, ej överstiger fem prisbasbelopp och åtagandet ej löper
längre än tre år.
7. utarbeta och fastställa instruktioner för
Fastighetens drift och skötsel,
8. utarbeta och fastställa instruktioner för
Nationens kapitalförvaltning,
9. jämlikt 9 kap fastställa storlek, ränta
och förseningsavgift för Nationens
handlån,
10. i samråd med Nationens Styrelse föreslå tredje lagtima Höstlandskap månadshyra för Verksamhetens nyttjande av Nationens Fastighet,
11. företräda Nationen inför domstol.

Avgående Förvaltningsnämnd

51 § Avgående Förvaltningsnämnd skall genom
Skattmästares försorg tillställa tredje lagtima
Vårlandskap berättelse över varje räken- skapsår,
avseende Kapital- och Fastighetsför- valtningen.
Dessa skall vara Granskningsnämn- den
tillhanda senast två veckor före Landskapet
ifråga. På förslag av Granskningsnämnden beviljar Landskapet avgående Förvaltningsnämnd
ansvarsfrihet för det räkenskapsår förvaltningen
avser, samt Skattmästare ansvarsfrihet för det
verksamhetsår förvaltningen avser.
52 § Avgår Skattmästare i förtid, avgår där- vid
också Förvaltningsnämnden i dess helhet och
skall granskning och revision omgående företas
och föredragas nästföljande lagtima eller urtima
Landskap. Detta har att ta ställning till frågan om
ansvarsfrihet för avgående Skattmäs- tare och
Förvaltningsnämnd, samt att utse ny
Skattmästare och nya ledamöter till Förvaltningsnämnden. Har Skattmästare avgått i förtid
får varken Landskap eller Seniorskollegium utse
ledamöter till Förvaltningsnämnden innan frågan om ansvarsfrihet är prövad. Vid behov kan
Inspektor härvid konstituera interim Förvaltningsnämnd bestående av denne, Förste och
Andre Kurator samt kvarvarande Skattmästare
vilka har att fullgöra Förvaltningsnämndens
åligganden till dess ny Förvaltningsnämnd är
vald.

Verkställande av beslut

48 § För verkställandet av de i Förvaltningsnämnden fattade besluten är Skattmästare ansvarig.
Reservationer

49 § Reservation skall anmälas direkt efter beslut
och vara protokollföraren skriftligen tillhanda
senast två dagar efter sammanträdet.
Reservantens namn skall upptagas i protokollet,
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Granskningsnämnden

61 § Granskningsnämnden skall efter varje
verksamhetsår granska Förste Kurators verksamhetsberättelse, och på basis av denna och den
löpande sakrevisionen, föreslå första lag- tima
Höstlandskap huruvida Förste Kurator och
Styrelsen skall beviljas ansvarsfrihet eller ej.

53 § Granskningsnämnden är inför Land- skapet
ansvarig för sakrevision av enskilda Ämbetsmäns förvaltning, liksom av beslut fattade av
Nationens Styrelse och övriga nämnder.
Sammansättning

54 § Granskningsnämnden består av fyra
landskapsvalda ledamöter, samt vid behandling
av besvärsärende, Inspektor, med förslags-,
yttrande och rösträtt.

62 § Granskningsnämnden skall efter varje
räkenskapsår granska Skattmästares verksamhetsberättelse, och på basis av dessa och den
löpande sakrevisionen föreslå tredje lagtima
Vårlandskap huruvida Skattmästare och Förvaltningsnämnden skall beviljas ansvarsfrihet
eller ej.

Ordförande och sekreterare

55 § Granskningsnämnden utser inom sig en
ordförande och en sekreterare, vilken vid förfall
för ordförande inträder i dennes ställe.

63 § Granskningsnämnden skall efter varje
verksamhetsår granska Seniorskollegiets presidiums verksamhetsberättelse, och på basis av
denna och den löpande sakrevisionen, föreslå
Seniorskollegiet huruvida Seniorskollegiets presidium skall beviljas ansvarsfrihet eller ej.

Kallelse

56 § Granskningsnämnden skall samman- träda
minst en gång senast fjorton dagar innan Lagtima
Landskap på kallelse av ordförande, och, vid
behov, i besvärsärende på kallelse av Inspektor.
Kallelse skall vara alla ledamöter tillhanda senast
fem dagar före sammanträdet.

64 § Avgår Förste eller Andre Kurator,
Skattmästare och till följd härav Nationens
Styrelse eller Förvaltningsnämnden i dess helhet, skall Granskningsnämnden ofördröjligen
företa sakrevision för att på nästföljande Landskap kunna lämna Landskapet rekommendation
i ansvarsfrihetsfrågan.

Protokoll

57 § Över Granskningsnämndens förhandlingar skall protokoll föras. Detta skall innehålla
beslut samt eventuella reservationer mot dessa
och justerat av ordförande , hållas tillgängligt på
Nationen senast sju dagar efter Granskningsnämndens sammanträde.
Beslutsförhet

58 § Granskningsnämnden är beslutsför då
minst tre ledamöter är närvarande. För beslut i
besvärsärende fodras att en av dessa är Inspektor.

65 § Granskningsnämnden skall vid behov efter
Ämbetsmans nedläggande av ämbete, eller på
begäran av Förste Kurator, pröva om skäl till
anmärkning finnes på ämbetsutövandet. Till
protokollet för varje möte skall föras vilka avgångna Ämbetsmän som granskats, eventuella
erinringar, eller eljest att intet funnits att erinra.
Granskningsnämnden bör härvid besinna att
eventuell erinran genom dess protokoll blir
offentligt känd.

Omröstning

59 § Omröstning i Granskningsnämnden sker
öppet. Vid lika röstetal gäller den mening
ordföranden biträder.
Granskningsarbetet

60 § Granskningsnämnden skall löpande granska
samtliga protokoll från Nationens Sty- relse och
övriga nämnder, kontrollerande att fattade beslut
står i överensstämmelse med dessa stadgar. Ger
denna prövning vid handen att beslut eller åtgärd
står i strid med dessa stadgar, universitetsstadgan
eller allmän lag, skall Granskningsnämnden
återförvisa ärendet för förnyad behandling till
respektive beslu- tande organ, och, om detta icke
ställer sig Granskningsnämndens erinran till
efterrättelse, sammankalla urtima Landskap för
ärendets avgörande.

66 § Om Granskningsnämnden under lö- pande
sakrevision av Ämbetsman finner att densamme
brister i ämbetets fullgörande, skall nämnden i
samråd med Förste Kurator delge ifrågavarande
Ämbetsman nämndens syn- punkter. Dessa
synpunkter skall ej föras till nämndens protokoll.
Är Förste Kurator den Ämbetsman mot vilken
nämnden ärnar rikta klander, samråde med
Inspektor.
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dock beaktandes den tystnadsplikt vilken åvilar
Granskningsnämnden.

67 § Ställer sig om brister erinrad Ämbets- man
inte Granskningsnämndens anvisningar till
efterrättelse, skall nämnden överlämna ärendet
för avgörande i Nationens Styrelse på sätt som
anges i 8 kap 8-9 §§.

Beslut per capsulam

75 §
Beslut per capsulam må i Granskningsnämnden ej förekomma.

Tolkning av dessa stadgar

68 § Granskningsnämnden åligger att yttra sig
över frågor som hänskjutits till nämnden från
annan instans, särskilt vad gäller tolkning av
dessa stadgar och deras tillämpning. Granskningsnämnden åligger vidare att tillse stadgarnas
allmänna efterlevnad samt att vid behov ta initiativ till förändringar av desamma.
Besvärsärenden

69 § Granskningsnämnden skall samman- träda
i besvärsärende på kallelse av Inspektor, och
efter att ha inhämtat erforderliga upplys- ningar
från berörda instanser pröva anfört be- svär.
Gäller besväret helt eller delvis Granskningsnämndens göranden, skall nämnden förklara sig jävig och hänskjuta avgörandet till
Seniorskollegiet in pleno.
70 § Så snart prövning av besvär skett skall
Granskningsnämnden genom sekreterarens
försorg skriftligen delge berörda parter beslutet.
Urtima Landskap

71 § Därest prövning givit vid handen att beslut
eller åtgärd varöver besvär anförts varit i strid
med dessa stadgar, universitetsstadgan eller
allmän lag, eller varit kränkande av enskild rätt,
skall Granskningsnämnden återförvisa ärendet
för förnyad behandling till respektive beslutande organ, och om detta icke ställer sig
Granskningsnämndens erinran till efterrättelse,
sammankalla urtima Landskap för ärendets
avgörande.
Tystnadsplikt

72 § Granskningsnämnden skall vid behandlingen av alla förekommande ärenden iakttaga
tystnadsplikt, om vilken sittande ordförande skall
erinra nyvald ledamot vid dennes första
sammanträde.
Verkställande av beslut

73 § För verkställandet av de i Granskningsnämnden fattade besluten är dess ordförande
ansvarig.
Reservationer

74 § Reservation skall anmälas direkt efter beslut
och vara sekreteraren skriftligen tillhanda senast
två dagar efter sammanträdet. Reservan- tens
namn skall upptagas i protokollet, till vilket
skriftlig motivering skall bifogas som bilaga,
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Revisionsnämnden

83 § Revisionsnämnden skall efter varje
räkenskapsår granska Skattmästares bokslut för
Fastighets- och Kapitalförvaltningen, och på
basis av denna granskning och den löpande
revisionen upprätta revisionsberättelse och
föreslå tredje lagtima Vårlandskap huruvida
Skattmästare skall beviljas ansvarsfrihet eller ej.
Revisionsberättelse skall finnas tillgänglig på
Nationen senast tre dagar före Landskap på
vilket densamma skall behandlas.

76 § Revisionsnämnden är inför Landskapet
ansvarig för revision och löpande kontroll av
räkenskaperna avseende Nationens Verksamhet, liksom dess Fastighets- och Kapitalförvaltning.
Sammansättning

77 § Revisionsnämnden består av fyra Landskapsvalda Revisorer, varav minst en skall vara
auktoriserad eller godkänd revisor. Ledamot av
Revisionsnämnden är, utan erläggande av nationsavgift, Landsman.

84 § Revisionsnämnden skall efter varje
räkenskapsår granska bokslutet för Föreningen
Gamla Stockholmare, och på basis av denna
granskning föreslå föreningens årsmöte om dess
styrelse skall beviljas ansvarsfrihet eller ej.

Ordförande

78 § Revisionsnämnden utser inom sig en
ordförande. Arbetsordningen i övrigt bestämmes av revisionsnämnden internt.

85 §
Avgår Andre Kurator eller Skattmästare
i förtid och till följd härav Nationens Styrelse
eller Förvaltningsnämnd i dess helhet, skall
Revisionsnämnden ofördröjligen företa revision
för att på nästföljande Landskap kunna lämna
Landskapet revisionsberättelse och rekommendation i ansvarsfrihetsfrågan.

Kallelse

79 § Revisionsnämnden sammanträder minst
två gånger per termin på kallelse av ord- förande.
Kallelse skall vara alla ledamöter samt Andre
Kurator tillhanda senast fem dagar före
sammanträdet
Protokoll

80 § Över Revisionsnämndens förhandlingar
skall protokoll föras. Detta skall innehålla redogörelse över vilka delar av den löpande revisionen som genomförts, och tillställas Nationens
Styrelse, Förvaltningsnämnd och Granskningsnämnd för kännedom.

Övertagande av Revisionsansvar

Omröstning

Tystnadsplikt

86 § Dröjer Andre Kurator eller Skattmäs- tare
med bokslut i sådan utsträckning att mandatperioden för ledamot av Revisionsnämnden
utlöper, övertar nyvald ledamot fullt revisionsansvar för bokslutet ifråga.
87 § Revisionsnämnden skall vid behand- lingen
av alla förekommande ärenden iakttaga
tystnadsplikt, om vilken sittande ordförande skall
erinra nyvald ledamot vid dennes första
sammanträde.

81 § Eventuell omröstning i Revisions- nämnden
sker öppet. Vid lika röstetal gäller den mening
ordföranden biträder.
Revisionsarbetet

82 § Revisionsnämnden skall efter varje
räkenskapsår granska Andre Kurators bokslut,
och på basis av denna granskning och den löpande revisionen upprätta revisionsberättelse
och föreslå tredje lagtima Vårlandskap huruvida
Andre Kurator skall beviljas ansvarsfrihet eller ej.
Revisionsberättelse skall finnas tillgänglig på
Nationen senast tre dagar före Landskap på
vilket densamma skall behandlas.

Verkställande av beslut

88 § För verkställandet av de i Revisionsnämnden fattade besluten är dess ordförande
ansvarig.
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96 § Landsman äger rätt att senast sju dagar före
Landskap genom egen kandidatur eller skriftligt
förslag nominera kandidat till val.

Valberedningen
89 § Valberedningen är ansvarig för att lämna
Landskapet och i förekommande fall Styrelsen
förslag på kandidater till Nationens ämbeten,
med beaktande av 102 §.

Förslag av kandidat

97 § Valberedningen skall till val vid Land- skap
föreslå samtliga anmälda kandidater vilka prövats
valbara och vilkas samtycke till val in- hämtats.

Sammansättning

Valberedningens extra sammanträde

90 § Valberedningen består två av Land- skapet
valda valberedare samt Förste kurator.

98 § Valberedningen extra sammanträde varvid
nominerade kandidaters valbarhet prövas skall
äga rum senast tre dagar före styrelsesammanträde där val skall förrättas.

Beslutsförhet

91 § Valberedningen är beslutsför då båda
valberedarna är närvarande.

Inför styrelsesammanträde

99 § Minst sju dagar före styrelsesamman- träde
där val skall förrättas, skall genom Förste
Kurators försorg å Nationen anslås
1. förteckning över de val som skall förrättas,
2. teckningslistor för kandidatur till ämbeten,
3. datum för Valberedningens extra
sammanträde samt styrelsesammanträdet där val skall förrättas,
4. utdrag ur dessa stadgar rörande ifrågavarande ämbete.

Kallelse
92 § Valberedningen

sammanträder på kal- lelse
av ordinarie valberedare. Kallelse skall vara
biträdande valberedare och Förste Kurator
tillhanda senast fem dagar före sammanträdet.
Vidare åligganden

93 §

Valberedningen åligger vidare att
1. inhämta Landsmäns godkännande för
kandidatur och bereda dess valbarhet,
2. aktivt söka efter lämpliga kandidater
så att minst en dylik finnes till varje val,
3. vara Förste Kurator behjälplig med
uppsättande av anslag enligt 95 §,
4. före valberedningens sammanträde
avhålla intervjuer med kandidater till
följande ämbeten förenade med särskilt ansvar: heltidsanställda, utskänkare, uthyrningsansvarig, styrelseledamot, klubbmästare, IT-ansvarig
samt barmästarbiträde.

100 § Landsman äger rätt att senast tre dagar före
styrelsesammanträde där val skall förrättas
genom egen kandidatur eller skriftligt förslag
nominera kandidat till val.
Förslag av kandidat

101 § Valberedningen skall till val vid styrelsesammanträde föreslå samtliga anmälda kandidater vilka prövats valbara och vilkas samtycke
till val inhämtats.

Ordinarie sammanträde

94 § Valberedningens ordinarie samman- träde
varvid nominerade kandidaters valbarhet prövas
skall äga rum senast fem dagar före Landskap.

Ej förordning av kandidat

102 § Valberedningen åligger icke att bereda
val till Inspektor, Proinspektor, Hedersledamot,
eller Senior.

Inför Landskap

95 § Minst tre veckor före Landskap skall genom
Förste Kurators försorg å Nationen anslås
1. förteckning över de val som skall förrättas,
2. teckningslistor för kandidatur till val,
3. datum för Valberedningens ordinarie
sammanträde samt planerade intervjutillfällen,
4. utdrag ur dessa stadgar rörande ifrågavarande ämbete.
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Seniorskollegiet

Stipendienämnden

113 § Seniorskollegiets främsta uppgift är att
söka befordra god kontinuitet i Nationens verksamhet genom att förmedla tidigare generationers erfarenheter och sörja för att kommande
generationers intressen tas till vara.

103 § Stipendienämnden är ansvarig för
handläggandet av Nationens stipendier i enlighet med för dessa gällande statuter, undantaget
Kontaktstipendier och Jonas Nordensons Minnesfond.

Sammansättning

Sammansättning

103 § Seniorskollegiet består av de Landsmän
eller medlemmar av Föreningen Gamla Stockholmare som valts till Seniorer. Övriga Seniorer
är ständigt adjungerade vid kollegiets sammanträden med yttrande- och förslagsrätt. 4

104 § Stipendienämnden består av Inspektor,
Förste och Andre Kurator, två ledamöter av
Styrelsen, Seniorskollegiets ordförande, Ständige Sekreteraren samt Stipendiesekreterarna.
Ordförande

Kallelse

105 § Stipendienämndens ordförande är, om
nämnden ej utser annan, Förste Kurator.

104 § Seniorskollegiet sammanträder minst två
gånger per termin på kallelse av ordföran- den.
Kallelse innehållande föredragningslista skall
vara ledamöterna tillhanda senast tio dagar före
utsatt sammanträde.

Stipendiesekreteraren

106 § Föredragande i Stipendienämnden är
Stipendiesekreteraren. Denne har vid nämndens
sammanträde varken förslags- eller rösträtt.

Protokoll

105 § Över Seniorskollegiets förhandlingar skall
protokoll föras. Detta skall innehålla beslut samt
eventuella reservationer mot dessa och, justerat
av en av Seniorskollegiet utsedd juste- ringsman,
anslås på Nationens anslagstavla senast sju dagar
efter sammanträdet ifråga.

Kallelse

107 § Stipendienämnden sammanträder vid
behov på kallelse av Förste Kurator. Kallelse
skall vara alla ledamöter tillhanda senast fem
dagar före sammanträdet.
Protokoll

108 § Över Stipendienämndens förhandlingar
skall Stipendiesekreteraren föra protokoll, innehållande beslut och rekommendationer i inkomna stipendieärenden.

Beslutsförhet

Beslutsförhet

Seniorskollegiets presidium

106 § Seniorskollegiet är beslutsfört då minst tio
röstberättigade ledamöter varav minst en
medlem av presidiet är närvarande.

109 § Stipendienämnden är beslutsför då minst
fem ledamöter varav minst en Kurator är
närvarande.

107 § Seniorskollegiets presidium består av
Seniorskollegiets ordförande, Ständige Sekreterare, samt två ledamöter.
Fyllnadsval

Omröstning

110 § Omröstning i Stipendienämnden sker
öppet. Vid lika röstetal gäller den mening ordföranden biträder.

108 § Avgår ledamot av presidiet i förtid,
anställer nästföljande Seniorskollegium fyllnadsval för återstående tid.

Verkställande av beslut

Omröstning

111 § För verkställandet av de i Stipendienämnden fattade besluten är Stipendiesekreteraren ansvarig.

109 § Omröstning i Seniorskollegiet sker öppet
om ingen ledamot begär sluten omröst- ning. Vid
lika röstetal i öppen omröstning gäller den
mening ordföranden biträder. Vid sluten
omröstning skiljer vid lika röstetal lotten.

Tystnadsplikt

112 § Vid handläggning av ansökan skall
tystnadsplikt beaktas av Stipendienämndens
ledamöter rörande allt vad som rör den enskildes ansökan. Ordförande skall vid varje sådant
ärende erinra nämnden om detta.

4I
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beviljar Seniorskollegiet in pleno avgående presidium ansvarsfrihet för dess verksamhetsår.

Åligganden

110 §

Seniorskollegiet åligger att
1. bereda val av Inspektor, Proinspektor,
Hedersledamot samt Senior,
2. jämlikt detta kap behandla besvärsärende som helt eller delvis rör
Granskningsnämnden,
3. utse innehavare av stipendium ur Jonas Nordensons minnesfond i enlighet med dess statuter,
4. yttra sig över förslag till ändring av
Nationens stadgar,
5. yttra sig över andra ärenden vilka remitterats till Seniorskollegiet.

Verksamhetsnämnden
117 § Verksamhetsnämnden ansvarar inför
styrelsen för löpande kontroll av och stöd i
Tredje Kurators och Barmästares ämbetsutövande samt säkerställandet av Tredje Kurators
och Barmästares överlämningar.
Sammansättning

118 § Verksamhetsnämnden består av två
Landskapsvalda ledamöter, samt Tredje Kurator
och Barmästare emeriti från föregående mandatperiod.

Presidiesammanträden

111 § Brådskande ärenden, för vilka icke explicit
krävs beslut av Seniorskollegiet in pleno, må
behandlas av Seniorskollegiets presi- dium, och
kan dessa där avgöras genom enhäl- ligt beslut.
Beslut skall härvid föredras nästföl- jande
Seniorskollegium för godkännande. Vid alla
presidiesammanträden är Inspektor och Förste
Kurator adjungerade, och skall dessa genom
ordförandes försorg erhålla kallelse i likhet med
presidiets ledamöter.

Ordförande och sekreterare

119 § Verksamhetsnämnden utser inom sig en
ordförande och en sekreterare, vilken vid förfall
för ordförande inträder i dennes ställe.
Arbetsordningen i övrigt bestäms av Verksamhetsnämnden.
Kallelse

112 § Seniorskollegiets presidium är för sina
beslut ansvarig inför Seniorskollegiet.

120 § Verksamhetsnämnden skall samman- träda
två gånger per termin på kallelse av ordfö- rande.
Kallelse skall vara ledamöter, Tredje Kurator och
Barmästare tillhanda senast fem dagar före
sammanträdet.

Verkställande av beslut

Protokoll

121 § Över Verksamhetsnämndens förfaran- den
skall protokoll föras. Detta skall tillställas
Nationens Styrelse för kännedom.

113 § För verkställandet av de i Seniorskolle- giet
fattade besluten är dess ordförande ansva- rig.
Reservation

Omröstning

114 § Reservation skall anmälas direkt efter
beslut och vara Ständige Sekreteraren tillhanda
senast två dagar efter kollegiet. Reservantens
namn skall upptagas i protokollet till vilket
eventuell skriftlig motivering bifogas som bilaga.

122 § Omröstning i Verksamhetsnämnden sker
öppet. Vid lika röstetal gäller den mening
ordföranden biträder.
Verkställande av beslut

123 § Ordföranden är ansvarig för genomförandet av de i Verksamhetsnämnden fattade
besluten.

Tystnadsplikt

115 § Vid behandling av ärende rörande
Landsman eller annans enskilda förhållanden
skall tystnadsplikt beaktas av Seniorskollegiets
ledamöter. Ordförande skall vid varje sådant
ärende erinra kollegiet om detta.
Avgående presidium

Avgående presidium skall genom ordförandes
försorg tillställa Seniorskollegiet verksamhetsberättelse, vilken skall vara Granskningsnämnden
tillhanda senast två veckor före kollegiesammanträde där fråga om ansvarsfrihet skall behandlas. På förslag av Granskningsnämnden
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8.

detta ovillkorligen innehålla eventuell erinran
från Granskningsnämnden.

Ämbetsman

1 § Landsman som av Landskapet, Nation- ens
Styrelse eller Seniorskollegiet erhållit förtroendeuppdrag benämns Ämbetsman.

Entledigande

8 § Brister Ämbetsman i sitt ämbetsutö- vande
och ställer sig denne ej sådan Granskningsnämndens erinran som i 7 kap omförmäles
till efterrättelse, kan Nationens Styrelse efter
skrivelse till Ämbetsmannen i fråga entlediga
densamme så vitt denne ej bestrider beslutet.
Skulle Ämbetsmannen i fråga bestrida Styrelsens beslut kan Nationens Styrelse föreslå
Landskapet att entlediga Ämbetsmannen ifråga.

Åligganden

2§

Ämbetsman åligger att
1. fatta och verkställa beslut som åläggs
denne genom stadgat reglemente eller
genom av Styrelsen utfärdad instruktion,
2. lämna Revisions- och Granskningsnämnden erforderliga upplysningar,
3. i god tid före tillträde av ämbete införskaffa erforderliga kunskaper om
reglemente, arbetsordning och instruktioner för ämbetet,
4. till sin efterträdare i ämbetet föra vidare ovan nämnda kunskaper,
5. i övrigt iakttaga och följa dessa stadgar och andra för Nationen gällande
bestämmelser.

9 § Ämnar Styrelsen föreslå Landskapet
entledigande skall Ämbetsmannen ifråga skriftligen erhålla underrättelse härom senast fem
dagar före Landskap. Ställer Ämbetsmannen
härvid sin plats till förfogande, skall ärendet ej
upptagas på Landskap, och ej heller föras till
Styrelsens protokoll, utan istället genom Förste
Kurators försorg upptagas på särskild skrivelse
till Granskningsnämnden, vilken har att företa
granskning av Ämbetsmannens ifråga tjänsteutövande.

3 § Om ämbetsmännens mandatperioder,
valbarhet och andra för ämbetet gällande förordningar stadgas i detta kapitel. Instruktioner
för ämbeten utöver vad som i dessa paragrafer
stadgas kan utfärdas av Nationens Styrelse.
4 § Landskap eller Nationens Styrelse kan för
viss verksamhet förordna särskild Ämbets- man
för en tid av högst en termin, och skall utseende
instans härvid utfärda särskild ämbetsinstruktion för befattningshavaren ifråga. Utseende av särskild Ämbetsman i Styrelsen skall
meddelas på nästföljande Landskap.
5 § Vid kortare tids förfall för Ämbetsman kan
Styrelsen vid behov utse ersättare, dock längst till
nästföljande Landskap. För Ämbets- män vilka
jämlikt 6 kap 25 § ej kunna fyllnads- väljas i
Styrelsen må ersättare ej utses.
Ansvarighet

6 § Varje Ämbetsman är, om ej annat sär- skilt
stadgas, ansvarig inför Landskapet.
Tjänstgöringsbetyg

7 § Varje Ämbetsman äger rätt att erhålla
tjänstgöringsbetyg efter avslutad ämbetsperiod.
Detta utfärdas i Nationens namn av Förste
Kurator, som dock först skall inhämta yttrande
från Granskningsnämnden över ifrågavarande
Ämbetsmans tjänsteutövande. Innan dylikt
yttrande avgivits må betyg ej utfärdas och skall
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13. efter sin avgång, under ett år, ingå
som adjungerad med yttrandeoch förslagsrätt i Styrelsen samt i
första hand vid Förste Kurators
frånvaro in- träda som suppleant
för denne och i andra hand vid
ordinarie ledamots frånvaro
inträda som 1:e suppleant,
14. efter sin avgång, under ett år, ingå
som adjungerad med yttrandeoch
förslagsrätt
i
Förvaltningsnämnden samt i
första hand vid Förste Kura- tors
frånvaro inträda som suppleant
för denne och i andra hand vid
ordi- narie ledamots frånvaro
inträda som 1:e suppleant,
15. vara ansvarig för verkställandet
av Styrelsens beslut,
16. i samråd med Nationens Styrelse
upp- rätta verksamhetsberättelse
för sitt verksamhetsår,
17. bistå Tredje Kurator i utövandet
av tillsyn över Nationens fasta
och lösa egendom,
18. i samråd med de övriga i
Kuratelet och Bibliotekarien
förestå Nationens Läsesal,
19. vid kortare tids förfall för Andre
Ku- rator upprätthålla dennes
befattning i samråd med
Skattmästare,
20. omedelbart efter tillträde skaffa
sig kännedom om innehållet av
dessa stadgar, föregående års
bokslut samt protokoll från
Landskap, Styrelse och nämnder,
21. omedelbart efter tillträde skaffa
sig god kännedom om de lagar
och förordningar som rör
Nationens utskänkningstillstånd.
22. tillsammans med tredje kuratorn
leda
Nationens
utskänkningsverksamhet.
23. omedelbart efter tillträde skaffa
sig kännedom om Nationens
expedition- ella rutiner, register
och förteckningar,
24. vara
Nationens
säkerhetsansvarige och ansvara
för brand-, lås- och larm- rutiner,
25. i samråd med Arkivarien ansvara
för Nationens arkivplan och
konst,
26. biträda
Skattmästare
i

Nationens ledning
Sammansättning

10 § Nationens ledning består av Förste, Andre
och Tredje Kurator, Barmästare samt
Skattmästare.
Kuratel

11 § Nationens Kuratel utgöres av Förste, Andre
och Tredje Kurator samt Barmästare.
Kuratelsarbete

12 § Kuratorerna utarbetar och uppdaterar i
början av varje termin en arbetsordning för det
gemensamma arbetet inom kuratelet. Förste
kuratorn är därefter ansvarig för att leda detta
arbete som sammankallande och verkställande.

Förste Kurator
Val

13 § Till Förste Kurator väljer första lagtima
Vårlandskap årligen Landsman, vilken fyllt 20 år
och som vid mandatperiodens början varit
inskriven vid Stockholms Nation i en period av
minst fyra terminer, för en tid om ett år med
mandatperi- oden 1/7 - 30/6.
Åligganden

14 §

Förste Kurator åligger att
1. tillsammans med övriga kuratelet leda
Nationens verksamhet, i enlighet med
dessa stadgar, Styrelsens beslut och
riktlinjer samt Förvaltningsnämndens
beslut.
2. vara Nationens främste representant
och som sådan uppträda å dess vägnar och föra dess talan,
3. i all sin verksamhet främja Nationens
och enskilda Landsmäns bästa,
4. teckna Nationens firma i enlighet med
dessa stadgar och Förvaltningsnämndens beslut,
5. vara Landskapets ordförande,
6. ingå i Nationens Styrelse,
7. vara Förvaltningsnämndens ordförande,
8. ingå i Valberedningen,
9. vara Stipendienämndens Ordförande,
10. ingå som ledamot i Styrelsen för Stiftelsen Stockholms Nations Studentbostäder,
11. ingå som ledamot i Föreningen Gamla
Stockholmares styrelse,
12. närvara
vid
Kuratorskonventets
sammanträden och där tillvarataga
Nationens intressen,
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samhetsvecka gå praktik med
sittande Förste Kurator.

försäkringsä- renden,
27. tillsammans med Klubbmästare svara
för gästernas placering vid traditionella fester,
28. innan sommaruppehållet skaffa sig
kännedom om tid för återkomst av
Ämbetsmän,
29. snarast efter sommaruppehållet, inom
berörda organ, upptaga till behandling
och beslut, program och riktlinjer för
verksamheten för innevarande verksamhetsår,
30. genom erforderliga åtgärder och kontroll främja samordning av och informationsutbyte mellan olika Ämbetsmäns verksamhetsområden,
31. i förekommande fall bistå Landsman
med råd eller hjälp eller ge anvisningar om var råd eller hjälp kan erhållas,
32. deltaga vid Nationens traditionella
fester och förekommande särskilda
evenemang, och därvid vara Nationens värd,
33. ansvara för Nationens korrespondens
i alla sådana fall där denna inte uppenbarligen ställs till annan Ämbetsman,
34. tillkännage universitetsmyndigheternas, Kuratorskonventets och Uppsala
Studentkårs meddelanden och låta
verkställa dessas föreskrifter, såförvitt
de rör Nationen,
35. ansvara för inskrivning och därvid föra
inskrivningsbok,
36. utfärda skriftliga intyg med uppgifter
som kan inhämtas från Nationens
handlingar,
37. utfärda tjänstgöringsbetyg för Ämbetsmän,
38. i förening med Skattmästare handha
kontakten med Nationens hyresgäster,
39. att vara Ansvarig utgivare för Holmiensis och därvid följa vad som i allmän lag är stadgat om utgivning av
periodiska tidskrifter.
40. kvittera, ansvara för och till efterträdaren överlämna de inventarier och
ämbetstecken som Förste Kurator
förvaltar eller bär under sin mandatperiod,
41. vinnlägga sig om ett representativt
yttre,
42. löpande föra erfarenhetsliggare.
43. före tillträde, under en ordinarie verk-

Andre Kurator
Val

15 § Till Andre Kurator väljer första
lagtima Höstlandskap årligen Landsman,
vilken fyllt 20 år och som vid
mandatperiodens början varit inskriven
vid Stockholms Nation i en period av
minst fyra terminer, ej belagd med
näringsförbud, för en tid om ett år med
mandatperioden 1/1 - 31/12.
Åligganden

16 §
Andre Kurator åligger att
1. tillsammans med övriga kuratelet
leda Nationens verksamhet, i
enlighet med dessa stadgar,
Styrelsens beslut och riktlinjer samt
Förvaltningsnämndens beslut.
2. i enlighet med Nationens Stadgar förestå dess ekonomi,
3. i all sin verksamhet värna om
Nation- ens ekonomi,
4. teckna Nationens firma i enlighet
med
dessa
stadgar
och
Förvaltningsnämn- dens beslut,
5. ingå som ledamot i Styrelsen,
6. ingå som ledamot i Förvaltningsnämnden,
7. ingå som ledamot i Stipendienämnden,
8. närvara vid Kuratorskonventets
sammanträden och där tillvarataga
Nationens intressen
9. efter sin avgång, under ett år, ingå
som adjungerad med yttrande- och
förslagsrätt i Styrelsen samt i första
hand vid Andre Kurators frånvaro
in- träda som suppleant för denne
och i andra hand vid ordinarie
ledamots frånvaro inträda som 2:e
suppleant,
10. efter sin avgång, under ett år, ingå
som adjungerad med yttrande- och
förslagsrätt i Förvaltningsnämnden
samt i första hand vid Andre Kurators frånvaro inträda som suppleant
för denne och i andra hand vid ordinarie ledamots frånvaro inträda som
2:e suppleant,
11. vid kortare tids förfall för Förste Kurator
och/eller
Skattmästare
upprätt- hålla deras befattningar,
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Verksamhetens ekonomiska läge,
29. till Styrelsens budgetsammanträden
infordra och sammanställa enskilda
Ämbetsmäns anslagsäskanden,
30. tillsammans med Nationens Styrelse
för varje räkenskapsår upprätta budget för Verksamheten och föredra
denna för tredje lagtima Höstlandskap,
31. jämlikt 9 kap förestå Nationens
hand- lån,
32. kvittera, ansvara för och till efterträdaren överlämna de inventarier och
ämbetstecken som Andre Kurator
förvaltar eller bär under sin mandatperiod,
33. löpande föra erfarenhetsliggare.
34. Före tillträde, under en ordinarie
verksamhetsvecka gå praktik med
sit- tande Andre Kurator.

12. omedelbart efter tillträde skaffa sig
kännedom om innehållet av dessa stadgar,
föregående års bokslut samt
protokoll från Landskap, Styrelse och
nämnder,
13. omedelbart efter tillträde skaffa sig
kännedom om Nationens expedition- ella
rutiner, register och förteckningar,
14. omedelbart efter tillträde skaffa sig god
kännedom om de lagar och förordningar
som rör Nationens utskänkningstillstånd,
15. noggrant och överskådligt föra Nationens räkenskaper i dag- och huvud- bok,
16. tillse att i dagboken upptagna poster
överensstämmer med vederbörligen
attesterade inkomst- och utgiftsverifikationer,
17. personligen ansvara för Andre Kura- tors
hand- och växelkassa samt mot kvitto
överlämna dessa till efterträda- ren,
18. senast före februari månads utgång efter
sitt räkenskapsår, upprätta och överlämna
bokslut innehållande rä- kenskaper,
balans-, vinst- och förlust- räkning jämte
inventarielista till revi- sorerna,
19. ansvara för att all bokföring jämte
underlag för denna efter boksluts
godkännande på Landskap tillsänds
Arkivarien,
20. föra noggrann förteckning över till
Ämbetsmän utlämnade nycklar och efter
dessas avgång återkräva des- amma,
21. ansvara för försäljning av nationsattiraljer,
22. tillse att Nationens sångbok och nationsattiraljer finns tillgängliga för försäljning vid Nationens fester,
23. bistå Tredje Kurator i utövandet av tillsyn
över Nationens fasta och lösa egendom,
24. i samråd med de övriga i Kuratelet och
Bibliotekarien förestå Nationens Läsesal,
25. ansvara för utlåning och uthyrning av
Nationens lösa utrustning,
26. bistå Tredje Kurator vid värdering av
skador som tillfogats Nationens fasta eller
lösa egendom,
27. biträda Skattmästare i försäkringsärenden,
28. vid varje styrelsesammanträde föredra
avstämd månatlig ekonomisk rapport,
vilken skall redovisa utfall mot budget och
jämförelse
med
föregående
räkenskapsår,
vid
varje
förvaltningsnämndssammanträde
orientera Förvaltningsnämnden om

Skattmästare
Val

17 § Till Skattmästare väljer första
lagtima- Höstlandskap årligen en myndig
Landsman, ej belagd med näringsförbud,
för en tid om två år med mandatperioden
1/1 - 31/12.
Åligganden

18 §
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Skattmästare åligger att
1. solidariskt ansvara för och leda
Nat- ionens Fastighets- och
Kapitalförvalt- ning i enlighet
med dessa stadgar samt
Förvaltningsnämndens
instruktioner och beslut,
2. bistå Kuratel och Ämbetsmän i
övrigt med rådgivning i ärenden
av ekono- misk natur,
3. teckna Nationens firma i enlighet
med
dessa
stadgar
och
Förvaltningsnämn- dens beslut,
4. teckna Fastighetens konto,
5. teckna Kapitalförvaltningens
konto,
6. ingå som ledamot i Förvaltningsnämnden,
7. ingå som adjungerad i Nationens
Sty- relse,
8. inför varje räkenskapsår upprätta
budget för Nationens fastighet,

9. i enlighet med av Landskapet fastställd budget förvalta Nationens fastighet,
10. i enlighet med av Förvaltningsnämnden fastställd placeringsplan handha
Nationens Kapitalförvaltning,
11. föreslå Förvaltningsnämnden arbetsordning för Skattmästare,
12. tillsammans med Förste Kurator
handha kontakten med Nationens hyresgäster,
13. vid varje Förvaltningsnämndssammanträde föredra ekonomisk rapport
avseende kapitalförvaltningen samt
redovisa förändringar i placeringsinriktning,
14. vid varje Styrelsesammanträde orientera Styrelsen om Fastighetsförvaltningens ekonomiska läge, eller uppdra
åt Andre Kurator att göra detta,
15. vid varje Förvaltningsnämndssammanträde föredra ekonomisk rapport
avseende fastighetsförvaltningen, vilken skall redovisa utfall mot budget
och jämförelse med föregående räkenskapsår.
16. för varje räkenskapsår upprätta verksamhetsberättelse och bokslut för
Nationens Fastighet,
17. för varje räkenskapsår upprätta verksamhetsberättelse och bokslut för
Nationens Kapitalförvaltning.

3. teckna Nationens firma i enlighet med
dessa stadgar och Förvaltningsnämndens beslut,
4. ingå som ständigt adjungerad i Styrelsen
5. ingå som ledamot i Förvaltningsnämnden,
6. vid förfall för Förste eller Andre Kurator närvara vid Kuratorskonventets
sammanträden och där tillvarataga
Nationens intressen,
7. vid kortare tids förfall för Barmästare
upprätthålla dennes ämbete,
8. närvara vid Klubbmästarkonventets
sammanträden och där tillvarataga
Nationens intressen,
9. omedelbart efter tillträde skaffa sig
kännedom om innehållet av dessa
stadgar, föregående års bokslut samt
protokoll från Landskap, Styrelse och
nämnder,
10. omedelbart efter tillträde skaffa sig
kännedom om Nationens expeditionella rutiner, register och förteckningar,
11. omedelbart efter tillträde skaffa sig god
kännedom om de lagar och förordningar som rör Nationens utskänkningstillstånd
12. före tillträde under en ordinarie verksamhetsvecka gå praktik tillsammans
med sittande Tredje Kurator,
13. leda och övervaka Nationens restaurang- och dansverksamhet,
14. leda anordnandet av Nationens traditionella fester,
15. leda Nationens uthyrningsverksamhet,
16. utöva tillsyn över Nationens fasta och
lösa egendom,
17. tillse att städning av Nationen sker på
ett tillfredsställande sätt,
18. inför varje fest eller uthyrning tillsammans med Barmästaren eller
Restaurangchef upprätta noggrann
kalkyl och förelägga denna Andre Kurator och på begäran även Nationens
Styrelse för godkännande,
19. snarast efter varje tillställning tillsammans
med
Barmästare
eller
Restaurangchef till Andre Kurator
lämna ekonomisk rapport,
20. i god tid delge Marknadsgruppen information om nationsevenemang,

Tredje Kurator
Val

19 § Till Tredje Kurator väljer första lagtima
Vårlandskap årligen Landsman som fyllt 20 år,
som vid mandatperiodens början varit inskriven
vid Stockholms Nation i en period av minst fyra
terminer, för en tid om ett år med mandatperioden 1/7 - 30/6.
Åligganden

20 §

Tredje Kurator åligger att
1. tillsammans med övriga kuratelet leda
Nationens verksamhet, i enlighet med
dessa stadgar, Styrelsens beslut och
riktlinjer samt Förvaltningsnämndens
beslut.
2. förestå Nationens dagliga verksamhet,
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4. teckna Nationens firma i enlighet med
dessa stadgar och Förvaltningsnämndens beslut,
5. ingå som ledamot i Förvaltningsnämnden,
6. närvara vid Klubbmästarkonventets
sammanträden och där tillvarataga
Nationens intressen,
7. ansvara för inneliggande dryckeslager,
8. personligen ansvara för Barmästares
hand- och växelkassor samt mot
kvitto överlämna dessa till efterträdaren,
9. till verksamhetskvällar anställa behövlig barpersonal,
10. snarast efter varje tillställning tillsammans med Tredje Kurator till Andre
Kurator lämna ekonomisk rapport,
11. senast den 5:e i varje månad till Andre
Kurator redovisa lagervärde, eventuella brister och lönerapport per den
sista dagen från föregående månad,
12. omedelbart efter tillträde skaffa sig
noggrann kännedom om innehållet i
dessa stadgar,
13. omedelbart efter tillträde skaffa sig
noggrann kännedom om Nationens
expeditionella rutiner samt register och
förteckningar,
14. före tillträde under en ordinarie verksamhetsvecka gå praktik tillsammans
med sittande Barmästare,
15. kvittera, ansvara för och till efterträdaren överlämna de inventarier och
ämbetstecken som Barmästare förvaltar eller bär under sin mandatperiod,
16. inför varje styrelsesammanträde, till
andre kurator ge månatlig ekonomisk
rapport, vilken skall redovisa barintäkter, kassadifferens, svinn och jämförelse med föregående år,
17. bistå Tredje Kurator i utövandet av
tillsyn över Nationens fasta och lösa
egendom,
18. i samråd med de övriga i Kuratelet och
Bibliotekarien förestå Nationens
Läsesal,
19. löpande föra erfarenhetsliggare,
20. under ett år efter sin avgång ingå som
ledamot i Verksamhetsnämnden.

21. personligen ansvara för Tredje Kurators hand- och växelkassor samt mot
kvitto överlämna dessa till efterträdaren,
22. leda Nationens miljöarbete,
23. i samråd med ansvarig Ämbetsman
värdera skador som tillfogats Nationens fasta eller lösa egendom,
24. i samråd med de övriga i Kuratelet och
Bibliotekarien förestå Nationens
Läsesal,
25. till Arkivarien överlämna erforderligt
antal exemplar av allt tryck som förekommer vid Nationens fester, att införlivas med Nationens arkiv,
26. till verksamhetskvällar anställa behövlig personal,
27. vara serveringsansvarig såvitt annan ej
utsetts,
28. i samråd med Utskänkare utse serveringsansvarig,
29. kvittera, ansvara för och till efterträdaren överlämna de inventarier och
ämbetstecken som Tredje Kurator
förvaltar eller bär under sin mandatperiod,
30. löpande föra erfarenhetsliggare över
alla fester och särskilda evenemang,
31. löpande föra erfarenhetsliggare,
32. under ett år efter sin avgång ingå som
ledamot i Verksamhetsnämnden.

Barmästare
Val

21 § Till Barmästare väljer första lagtima
höstlandskap varje termin Landsman som fyllt
20 år, som vid mandatperiodens början varit
inskriven vid Stockholms Nation i en period av
minst fyra terminer, för en tid om ett år med
mandatperioden 1/1 - 31/12.
Åligganden

22 §

Barmästaren åligger att
1. tillsammans med övriga kuratelet leda
Nationens verksamhet, i enlighet med
dessa stadgar, Styrelsens beslut och
riktlinjer samt Förvaltningsnämndens
beslut.
2. förestå Nationens barverksamhet,
3. vara ansvarig för ordning och reda i
barverksamhetens utrymmen,
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Restaurangchef

förteckningar,
14. omedelbart efter tillträde skaffa
sig god kännedom om Nationens
lokaler, utrymningsvägar, rutiner,
larm och brandskyddsutrustning,
15. omedelbart efter tillträde skaffa
sig god kännedom om de lagar
och förordningar som rör
Nationens utskänkningstillstånd,
16. före tillträde under en ordinarie
verksamhetsvecka gå praktik
tillsammans
med
sittande
Restaurangchef,
17. kvittera, ansvara för och till
efterträdaren överlämna de
inventarier och ämbetstecken
som Restaurangchef förvaltar
eller bär under sin mandatperiod,
18. bistå Tredje Kurator i utövandet
av tillsyn över Nationens fasta
och lösa egendom,
19. löpande föra erfarenhetsliggare,
20. under en termin efter sin avgång
ingå
som
ledamot
i
Verksamhetsnämnden.

Val

23 § Till Restaurangchef väljer första lagtima
landskap varje termin Landsman som fyllt 20 år,
som vid mandatperiodens början varit inskriven
vid Stockholms Nation i en period av minst två
terminer, för en tid om en termin med
mandatperioden 1/7 - 31/12 respektive 1/1 –
30/6.
Åligganden

24 § Restaurangchefen åligger att
1. enligt av Tredje Kurator uppställda
direktiv förestå Nationens uthyrnings, sittnings-, restaurang-, lounge- och
pubverksamhet.
2. leda arbetet för uthyrningsansvariga,
hovmästare,
loungevärdar
och
pubmästare,
3. vid förfall för Tredje Kurator eller
Barmästare
närvara
vid
Kuratorskonventets sammanträden
och där tillvarataga Nationens
intressen,
4. vara ansvarig för ordning och reda i
lager- och personalutrymmen denne
rår över,
5. vid kortare tids förfall för Tredje
Kurator upprätthålla dennes ämbete,
6. ansvara för inneliggande lager av
förbrukningsinventarier, städmaterial
och förbrukningsmaterial.
7. till
verksamhetskvällar
anställa
behövlig personal,
8. inför varje uthyrningstillfälle framlägga
kalkyl för godkännande av Andre
Kurator,
9. efter varje uthyrningstillfälle framlägga
ekonomisk rapport för Andre Kurator,
10. senast den 5:e i varje månad till Andre
Kurator
redovisa
lagervärde,
eventuella brister och lönerapport per
den sista dagen från föregående
månad,
11. i samråd med Marknadsgruppen
marknadsföra
Nationens
uthyrningsverksamhet,
12. omedelbart efter tillträde skaffa sig
noggrann kännedom om innehållet i
dessa stadgar,
13. omedelbart efter tillträde skaffa sig
noggrann kännedom om Nationens
expeditionella rutiner samt register och
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Åligganden

Ledamöter i Styrelser och

29 §
att

1. deltaga i Förvaltningsnämndens arbete jämlikt 7 kap,
2. gemensamt med Skattmästare upprätta verksamhetsberättelse för Förvaltningsnämndens verksamhetsår 5.

nämnder
Ledamot i Styrelsen
Val

25 § Till ledamöter i Styrelsen väljer första
Lagtima Vårlandskap årligen fyra landsmän
varav minst två skall vara Seniorer, för en tid om
ett år med mandatperioden 1/7-30/6.

Ledamot i Granskningsnämnden
Val

30 § Till ledamöter i Granskningsnämnden väljer
första Lagtima Landskap varje termin två
Landsmän som ej innehar annat Ämbete, varav
minst en per landskap skall ha varit ledamot eller
adjungerad i någon av Nationens nämnder eller
styrelse under minst en mandatperiod, för en tid
om ett år med mandatperioden 1/11 - 31/10
respektive 2/3 - 1/3.

Åligganden

26 §

Ledamot i Förvaltningsnämnden åligger

Ledamot i Styrelsen åligger att
1. deltaga i Styrelsens arbete jämlikt 7
kap,
2. gemensamt med Förste Kurator upprätta verksamhetsberättelse för Styrelsens verksamhetsår.

Åligganden

31 §
Ledamot i Granskningsnämnden åligger att
1. deltaga i Granskningsnämndens arbete jämlikt 7 kap.

Administratör
Val

27 § Till Administratör väljer första
lagtima Vårlandskap vart tredje år en
Landsman som är Senior samt varit
medlem av kuratelet eller ledamot av
Nationens Förvaltningsnämnd eller
styrelse, för en tid om tre år med mandatperioden 1/7 - 30/6.

Ledamot i Revisionsnämnden
Val

32 § Till ledamöter i Revisionsnämnden(Revisor) väljer första lagtima Landskap
varje termin två Landsmän eller förutvarande
Landsmän eller auktoriserad eller godkänd revisor som ej innehar annat ämbete för en tid om
ett år med mandatperioden 1/7 - 30/6 respektive 1/1 - 31/12.

Åligganden

28 §

Administratör åligger att
1. deltaga i Styrelsens arbete jämlikt 7
kap,
2. gemensamt med Förste Kurator upprätta verksamhetsberättelse för Styrelsens verksamhetsår.

Åligganden

33 §

Ledamot i Förvaltningsnämnden

Revisor åligger att
1. deltaga i Revisionsnämndens arbete
jämlikt 7 kap.

34 §
Ledamot av Revisionsnämnden är, utan
erläggande av nationsavgift, Landsman.

Val

Till ledamöter i Förvaltningsnämnden väljer
första lagtima Höstlandskap årligen två Landsmän, som skall ha varit Landsmän i minst fem
terminer, för en tid om ett år med mandatperioden 1/1 - 31/12.

5 Förvaltningsnämndens

räkenskapsår.
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verksamhetsår löper över

angivande vilka personer som föreslagits respektive utsetts till stipendiater,
7. anslå protokoll och kungörelser om
föreslagna och utsedda stipendiater,
8. tillse att erforderliga ansökningshandlingar finns tillgängliga på Nationen,
9. tillse att stipendiehandlingar förvaras
på säkert sätt,
10. i samråd med Seniorskollegiets Ständige sekreterare bereda ansökningar till
Nordensonstipendiet,
11. vara Landsman behjälplig vid frågor
som rör stipendieärenden.

Valberedare
Val

35 § Till valberedare väljer första lagtima
Landskap varje termin en Landsman för en tid
om ett år med mandatperioden 1/7 - 30/6 respektive 1/1 - 31/12 varav första terminen som
biträdande och andra som ordinarie Valberedare. Minst en av dessa skall ha varit Landsman
i fyra terminer.
Åligganden

36 §

Valberedningen åligger att
1. utöva sitt ämbete jämlikt 7 kap,
2. informera kandidat till posten förste
kurator, andre kurator samt skattmästare att en kreditupplysning kommer
att genomföras i kandidatens namn,
3. genomföra en kreditupplysning på
kandidater till posterna förste kurator,
andre kurator samt skattmästare, och
informera nationens styrelse om resultatet.

Seniorskollegiets presidium6
Val

39 § Seniorskollegiet väljer vid dess sista möte
för vårterminen bland dess medlemmar en
Ordförande samt två ledamöter för en tid om ett
år med mandatperioden 1/7 - 30/6 vilka
tillsammans med Ständige sekreteraren utgör
Seniorskollegiets presidium. Tillika väljer Seniorskollegiet
a) vid dess sista möte för vårterminen två ledamöter till Nationens Styrelse för mandatperioden 1/7-30/6. Dessa skall vara medlemmar av
Seniorskollegiet, ej sittande i Seniorskollegiets
presidium samt varit medlemmar av kuratelet
eller ledamöter av Nationens Förvaltningsnämnd eller Styrelse.
b) vid dess sista möte för höstterminen två
ledamöter till Nationens Förvaltningsnämnd för
mandatperioden 1/1-31/12. Dessa skall vara
medlemmar av Seniorskollegiet vilka bör ha varit
medlemmar av kuratelet eller ledamöter av
Nationens Förvaltningsnämnd eller Styrelse.
Dessa skall, gemensamt med Skattmästaren
upprätta verksamhetsberättelse för Förvaltningsnämndens verksamhetsår.

Stipendiesekreterare
Val

37 § Till Stipendiesekreterare väljer första
lagtima Landskap varje termin en Landsman för
en tid om ett år med mandatperioden 1/7 - 30/6
respektive 1/1 - 31/12 varav första termi- nen
som biträdande och andra terminen som
ordinarie Stipendiesekreterare.
Åligganden

38 §

Stipendiesekreterare åligger att
1. vara föredragande i Nationens stipendieärenden,
2. vara sekreterare i Nationens Stipendienämnd,
3. närvara vid Stipendiekonventets
sammanträden och där tillvarataga
Nationens intressen,
4. i samråd med Förste Kurator i god tid
innan sista ansökningsdatum sprida
information till Landsmännen om
Nationens ledigförklarade stipendier.
5. meddela Förste Kurator när sammanträde med Stipendienämnden senast

40 § Till Seniorskollegiets Ständige Sekrete- rare
väljer Seniorskollegiet vid vakans någon av dess
medlemmar för obestämd tid.
Åligganden

41 §

måste äga rum, samt ansvara för att
föredragningslista upprättas,
6. ansvara för att stipendiehandlingar insänds till Universitets stipendiekansli
tillsammans med protokollsutdrag,

Seniorskollegiets presidium åligger att
1. leda Seniorskollegiets arbete jämlikt 7
kap.

6Enligt

7 kap 114 § består seniorskollegiet av
Landsmän och medlemmar av Föreningen
Gamla Stockholmare som valts till Senior.
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2. bereda val av Seniorskollegiets representanter till Nationens Förvaltningsnämnd och Styrelse.
3. tillse att de aktuella kandidaterna tillkännages för kollegiet senast i samband med kallelsen till det sammanträde vid vilket val skall förrättas.

Nationssekreterare
Val

47 § Till Nationssekreterare väljer första lagtima
Höstlandskap årligen Landsman för en tid om ett
år med mandatperioden 1/1 - 31/12.
Åligganden

Ordförandes åligganden

42 §

48 §

Seniorskollegiets Ordförande åligger att
1. sammankalla och leda Seniorskollegiets och dess presidies sammanträden,
2. deltaga i Stipendienämndens arbete
jämlikt 7 kap.

Ständige Sekreterares åligganden

43 §
Seniorskollegiets Ständige sekreterare
åligger att
1. föra protokoll över Seniorskollegiets
och, i den mån denne anser det nödgat, dess presidies sammanträden,
2. vid kortare tids förfall för Ordförande
upprätthålla dennes befattning,
3. i samråd med Stipendiesekreteraren
bereda ansökningar till Jonas Nordensons Minnesfond,
4. när beslut fattats i Seniorskollegiet om
innehavare av stipendium ur Jonas
Nordensons Minnesfond omedelbart
kungöra desamma,
5. deltaga i Stipendienämndens arbete
jämlikt 7 kap.

Ledamot i Styrelsen för Stiftelsen
Stockholms Nations Studentbostäder
Val

49 § Till ledamot i Styrelsen för Stiftelsen
Stockholms Nations Studentbostäder väljer
andra lagtima Höstlandskap årligen tre Landsmän som innehar eller har innehaft förstahandskontrakt med Stiftelsen Stockholms Nations Studentbostäder, för en tid om två år med
mandatperioden 1/1 - 31/12.

Ledamöters åligganden

44 §

Nationssekreteraren åligger att
1. föra protokoll över Landskap, Styrelse- och Förvaltningsnämndsammanträden,
2. ingå i Styrelsen och Förvaltningsnämnden med yttrande- och förslagsrätt,
3. tillse att protokoll från ovan nämnda
nationsorgan justeras och anslås i vederbörlig ordning,
4. då Förste Kurator anser detta befogat
föra protokoll i övriga nämnder,
5. införa alla i laga ordning fastställda
ändringar av Nationens stadgar.

De två ledamöterna åligger att
1. att biträda Ordföranden och Ständige
sekreteraren i deras arbete i Seniorskollegiets presidium.

Åligganden

50 §
Ledamot i Styrelsen för Stiftelsen
Stockholms Nations Studentbostäder åligger att
1. deltaga i Styrelsen för Stiftelsen
Stockholms Nations Studentbostäders
sammanträden.

Ledamot i Verksamhetsnämnden
Val

45 § Till ledamot i Verksamhetsnämnden väljer
första lagtima Landskap varje termin en
Landsman för en tid om ett år med mandatperioden 1/7 - 30/6 respektive 1/1 – 31/12. Dessa
skall vara tidigare medlemmar av Nation- ens
kuratel eller ledamöter av Nationens Förvaltningsnämnd eller Styrelse.
Åligganden

46 §
Ledamot i Verksamhetsnämnden åligger att
1. deltaga i Verksamhetsnämndens arbete jämlikt 7 kap.
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Klubbverket

Uthyrningsansvarig

49 § Klubbverket är ansvarig för Nationens
restaurang- och festverksamhet.

Val

54 § Till Uthyrningsansvarig väljer andra lagtima
Landskap varje termin Landsman, vilken vid
mandatperiodens början ska ha fyllt 20 år, för en
tid om ett år med mandatperioden 1/7 - 30/6
respektive 1/1 - 31/12 varav första terminen
som biträdande och andra som ordi- narie
Uthyrningsansvarig.

Ledning

50 § För Klubbverkets verksamhet är Tredje
Kurator och Barmästaren ansvarig.
Sammansättning

51 § Klubbverket består av Utskänkaren,
Uthyrningsansvariga, Klubbmästare, Klubbverkare, Barmästarbiträdet, Brunchmästare, Sjuttioniovärd,
Stortorsdagsvärd,
Hovmästare,
Pubmästare och Pubverkare.

Åligganden

55 §

Utskänkare
Val

52 § Till Utskänkare väljer andra lagtima
Vårlandskap, jämna år, en Landsman vilken fyllt
20 år, för en tid om två år med mandatperioden
1/7 - 30/6.
Åligganden

53 §

Utskänkaren åligger att
1. förestå Nationens utskänkning av alkoholhaltiga drycker,
2. biträda Tredje Kurator vid Nationens
restaurang- och dansverksamhet enligt av denne uppställda direktiv,
3. tillse att gällande utskänkningsregler
och bestämmelser rörande alkoholutskänkningstillstånd efterlevs,
4. i samråd med Förste Kurator ansvara
för Nationens brandskydd,
5. leda och övervaka ordningsarbetet då
ordningsvakt anlitas,
6. i samråd med Tredje Kurator utse utskänkningsersättare,
7. omedelbart efter tillträde skaffa sig god
kännedom om Nationens lokaler,
utrymningsvägar, rutiner, larm och
brandskyddsutrustning,
8. omedelbart efter tillträde skaffa sig god
kännedom om de lagar och förordningar som rör Nationens utskänkningstillstånd,
9. i samråd med Förste Kurator deltaga i
Nationens övergripande säkerhetsarbete.

Uthyrningsansvarig åligger att
1. Under Restaurangchefens ledning
förestå
Nationens
uthyrningsverksamhet,
2. omedelbart efter tillträde skaffa sig god
kännedom om Nationens lokaler,
utrymningsvägar, rutiner, larm och
brandskyddsutrustning,
3. omedelbart efter tillträde skaffa sig god
kännedom om de lagar och förordningar som rör Nationens utskänkningstillstånd,
4. bistå
Restaurangchef
att
till
verksamhetskvällar anställa behövlig
personal,
5. löpande föra erfarenhetsliggare.

Klubbmästare
Val

56 § Till Klubbmästare väljer andra lagtima
Landskap varje termin två myndiga Landsmän
för en tid om en termin med mandatperioden
1/7 - 31/12 respektive 1/1 - 30/6.
Åligganden

57 §
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Klubbmästare åligger att
1. under Tredje Kurators ledning förestå
Nationens restaurang- och dansverksamhet,
2. leda Klubbverkarnas arbete,
3. omedelbart efter tillträde skaffa sig god
kännedom om Nationens lokaler,
utrymningsvägar, rutiner, larm och
brandskyddsutrustning,
4. omedelbart efter tillträde skaffa sig god
kännedom om de lagar och för-

2. förestå barverksamheten vid Nationens danskvällar.

ordningar som rör Nationens utskänkningstillstånd,
5. under Tredje Kurators ledning tillse att
Nationen hålls i gott skick vad gäl- ler
städning och sophantering
6. under Tredje Kurators ledning förestå
Nationens traditionella fester,
7. under Förste Kurators ledning svara
för gästernas placering vid traditionella fester,
8. tillse att nödvändig köks-, serveringsoch städutrustning finns samt att vid
brister anmäla till Tredje Kurator,
9. i samråd med Klubbverkare ansvara
för att information om verksamhetskvällar delges Marknadsgruppen,
10. löpande föra erfarenhetsliggare.

Brunchmästare
Val

62 § Till Brunchmästare väljer andralagtima
Vårlandskap årligen två Landsmän för mandatperioden 1/7 - 30/6.
Åligganden

63 §

Klubbverkare
Val

58 § Till Klubbverkare väljer tredje lagtima
Landskap varje termin tolv myndiga Landsmän
för en tid om en termin med mandatperioden
1/7 - 31/12 respektive 1/1 - 30/6.
Åligganden

59 §

Klubbverkare åligger att
1. under Klubbmästares ledning förestå
Nationens restaurang- och dansverksamhet,
2. i samråd med Klubbmästare ansvara
för att information om verksamhetskvällar delges Marknadsgruppen,
3. smycka Nationen till vardag och fest,
4. under Klubbmästares ledning förestå
Nationens traditionella fester,
5. tillse att Nationen hålls i gott skick vad
gäller städning och sophantering.

Loungevärd
Val

64 § Till Loungevärd väljer tredje lagtima
Landskap varje termin fyra Landsmän för en tid
om en termin med mandatperioden 1/7 - 31/12
respektive 1/1 - 30/6.
Åligganden

65 §

Barmästarbiträde
Val

60 § Till Barmästarbiträde väljer andra lag- tima
Landskap varje termin två Landsmän som fyllt
20 år för en tid om en termin med mandatperioden 1/7 - 31/12 respektive 1/1 - 30/6.

Loungevärd åligger att
1. Under Restaurangchefens ledning
förestå torsdagsloungen,
2. ansvara för att information om torsdagsloungen delges Marknadsgruppen.
3. ansvara för att loungekassan efter
stängning överlämnas till Tredje Kurator.

Stortorsdagsvärd

Åligganden

61 §

Brunchmästare åligger att
1. ansvara för att middag serveras kvällen innan gasque,
2. ansvara för att brunch serveras dagen
efter gasque,
3. till Tredje Kurator i god tid överlämna inköpslista,
4. i samband med varje middag eller
brunch upprätta kalkyl och förelägga
denna Tredje Kurator för godkännande,
5. i samband med ämbetsutövande tillse
att Nationen hålls i gott skick vad gäller städning och sophantering,
6. ansvara för att information om middag och brunch delges Marknadsgruppen.

Barmästarbiträde åligger att
1. biträda Barmästaren i dennes arbete
enligt av denne uppställda direktiv,

Val

66 § Till Stortordagsvärd väljer första lag- tima
Vårlandskap årligen två Landsmän för en tid om
ett år med mandatperioden 1/7 - 30/6.
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verksamhetskvällar
delges
Marknadsgruppen,
8. löpande föra erfarenhetsliggare.

Åligganden

67 §

Stortordagsvärd åligger att
1. i samråd med Tredje Kurator leda,
planera och förestå Stortorsdag,
2. ansvara för att information om Stortorsdag delges Marknadsgruppen.

Pubverkare
val

Hovmästare

72 § Till Pubverkare väljer tredje lagtima
Landskap varje termin sex Landsmän för en tid
om en termin med mandatperioden 1/7 – 31/12
respektive 1/1 – 30/6.

Val

Åligganden

73 §

68 § Till Hovmästare väljer andra lagtima
Landskap varje termin en Landsman för en tid
om ett år med mandatperioden 1/7 - 30/6 respektive 1/1 - 31/12 varav första terminen som
biträdande och andra terminen som ordinarie
Hovmästare.
Åligganden

69 §

Hovmästare åligger att
1. förestå dukning och servering vid
Nationens traditionella sittningar samt
torsdagsrestaurang,
2. ansvara för att kassorna efter stängning överlämnas till Tredje Kurator.

Pubverkare åligger att
1. under pubmästarnas ledning förestå
pubverksamheten,
2. engagera lämpligt antal pubarbetare och
tillse att dessa erhåller arbetsschema,
3. i samråd med pubmästarna ansvara för
att information om pubverksamheten
delges marknadsgruppen,
4. i samband med ämbetsutövning tillse att
Nationen hålls i gott skick vad gäller
städning och sophantering.

Dagverket

Pubmästare

74 §
Dagverket åligger att ansvara för Nationens lunchrestaurang och café.

val

Ledning

70 § Till Pubmästare väljer andra lagtima
Landskap varje termin två Landsmän, vilka vid
mandatperiodens början ska ha fyllt 20 år, för en
tid om en termin med mandatperioden 1/731/12 respektive 1/1-30/6.

75 §
För Dagverkets verksamhet är Tredje
Kurator ansvarig.
Sammansättning

76 §
Dagverket består av Frukostmästare,
Frukostverkare, Dagmästare, Dagverkare,
Cafévärdar och Söndagsmästare.

Åligganden

71 §

Pubmästare åligger att
1. under Restaurangchefens ledning
förestå Nationens pubverksamhet,
2. leda pubverkarnas arbete,
3. omedelbart efter tillträde skaffa sig god
kännedom om Nationens lokaler,
utrymningsvägar, rutiner, larm och
brandskyddsutrustning,
4. omedelbart efter tillträde skaffa sig god
kännedom om de lagar och
förordningar som rör Nationens
utskänkningstillstånd,
5. under Tredje Kuratorns ledning tillse
att Nationen hålls i gott skick vad
gäller städning och sophantering,
6. tillse att nödvändig köks-, serveringsoch städutrustning finns samt vid
brister anmäla till Tredje Kurator,
7. i samråd med Restaurangchef ansvara
för
att
information
om

Frukostmästare
Val

77 § Till Frukostmästare väljer andra lagtima
Landskap varje termin två Landsmän för en tid
om en termin med mandatperioden 1/7-31/12
respektive 1/1-30/6.
Åligganden

78 §
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Frukostmästare åligger att
1. under Tredjekuratorns ledning förestå
Nationens frukostverksamhet,
2. leda frukostverkarnas arbete,
3. omedelbart efter tillträde skaffa sig god
kännedom om Nationens lokaler,
utrymningsvägar, rutiner, larm och
brandskyddsutrustning,
4. under Tredje Kuratorns ledning tillse att
Nationen hålls i gott skick vad gäller

städning och sophantering,
5. tillse att nödvändig köks-, serveringsoch städutrustning finns samt vid
brister anmäla till Tredje Kurator,
6. i samråd med Tredje Kurator ansvara
för
att
information
om
verksamhetskvällar
delges
i
Marknadsgruppen,
7. löpande före erfarenhetsliggare.

1. i samråd med Tredje Kurator leda,
planera och förestå dagverksamheten,
2. engagera lämpligt antal dagverkare
och tillse att dessa erhåller arbetsschema,
3. i samråd med Tredje Kurator ansvara
för att information om dagverksamheten delges Marknadsgruppen,
4. i samband med ämbetsutövning tillse
att Nationen hålls i gott skick vad gäller städning och sophantering,
5. omedelbart efter tillträde skaffa sig god
kännedom om Nationens lokaler,
utrymningsvägar, rutiner, larm och
brandskyddsutrustning,
6. omedelbart efter tillträde skaffa sig god
kännedom om de lagar och förordningar som rör Nationens livsmedelshantering,
7. tillse att nödvändig köks-, serveringsoch städutrustning finns samt att vid
brister anmäla till Tredje Kurator,
8. löpande föra erfarenhetsliggare.

Frukostverkare
Val

79 § Till frukostverkare väljer tredje lagtima
Landskap varje termin tio Landsmän för en tid
om en termin med mandatperioden 1/7-31/12
respektive 1/1-30/6.
Åligganden

80 §

Frukostverkare åligger att
1. under
frukostmästarens
ledning
förestå frukostverksamheten,
2. engagera lämpligt antal frukostarbetare
och tillse att dessa erhåller
arbetsschema,
3. i samråd med frukostmästarna ansvara
för
att
information
om
frukostverksamheten
delges
i
marknadsgruppen,
4. i samband med ämbetsutövning tillse
att Nationen hålls i gott skick vad
gäller städning och sophantering.

Dagverkare
Val

83 § Till Dagverkare väljer tredje lagtima
Landskap varje termin tio Landsmän för en tid
om en termin med mandatperioden 1/7 - 31/12
respektive 1/1 - 30/6.
Åligganden

Dagmästare

84 §

Val

81 § Till Dagmästare väljer andra lagtima
Landskap varje termin två Landsmän för en tid
om en termin med mandatperioden 1/7 - 31/12
respektive 1/1 - 30/6.
Åligganden

82 §

Dagmästare åligger att

Dagverkare åligger att
1. under dagmästarnas ledning förestå
dagverksamheten,
2. engagera lämpligt antal luncharbetare
och tillse att dessa erhåller arbetsschema,
3. i samråd med dagmästarna ansvara för
att information om dagverksam- heten
delges Marknadsgruppen,
4. i samband med ämbetsutövning tillse
att Nationen hålls i gott skick vad gäller städning och sophantering,

Cafévärd
Val
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2. rekrytera erforderlig personal till söndagscaféet,
3. leda och planera verksamheten vid
detsamma,
4. tillse att läsesalen under verksamhetsdag är ändamålsenligen iordningställd,
5. ansvara för att cafékassan efter stängning tillställs Tredje Kurator,
6. ansvara för att information om söndagsverksamheten delges Marknadsgruppen,
7. i samband med ämbetsutövning tillse
att Nationen hålls i gott skick vad gäller städning och sophantering.

85 § Till Cafévärdar väljer tredje lagtima
Landskap varje termin tio Landsmän för en tid
om en termin med mandatperioden 1/7 - 31/12
respektive 1/1 - 30/6.
Åligganden

86 §

Cafévärd åligger att
1. i samråd med Tredje Kurator leda,
planera och förestå caféverksamheten,
2. till Tredje Kurator kontinuerligt och i
god tid överlämna inköpslistor för
caféverksamheten,
3. i samband med ämbetsutövning tillse
att Nationen hålls i gott skick vad gäller städning och sophantering,
4. ansvara för att cafékassan efter stängning tillställs Tredje Kurator,
5. ansvara för att information om caféverksamheten delges Marknadsgruppen.

Marknadsgruppen
91 § Marknadsgruppen åligger att ansvara för
Nationens marknadsföring och införskaf- fande
av sponsring.
Ledning

Söndagsverkare

92 § För Marknadsgruppens arbete är Förste
Kurator ansvarig.

Val

Sammansättning

87 § Till Söndagsverkare väljer tredje lagtima
Landskap varje termin fem Landsmän för en tid
om en termin med mandatperioden 1/7 - 31/12
respektive 1/1 - 30/6.

93 § Marknadsgruppen består av
nadsansvarig och Marknadsassistenter.

Åligganden

88 §

Marknadsansvarig

Söndagsverkare åligger att
1. förestå söndagsverksamheten,
2. bistå Söndagsmästaren med att rekrytera erforderlig personal till söndagscaféet,
3. leda och planera verksamheten vid
detsamma,
4. tillse att läsesalen under verksamhetsdag är ändamålsenligen iordningställd,
5. ,

Val

94 § Till Marknadsansvarig väljer andra lagtima
Landskap varje termin Landsman för en tid om
ett år med mandatperioden 1/7 - 30/6 respektive
1/1-31/12 varav första
terminen som
biträdande och andra terminen som ordi- narie
Marknadsansvarig
Åligganden

95 §

Söndagsmästare
Val

89 § Till Söndagsmästare väljer andra lag- tima
Landskap varje termin en Landsman för en tid
om en termin med mandatperioden 1/7 - 31/12
respektive 1/1 - 30/6.
Åligganden

90 §

Mark-

Söndagsmästaren åligger att
1. förestå söndagsverksamheten,
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Marknadsansvarig åligger att
1. förestå Nationens informations- och
marknadsföringsverksamhet,
2. leda och samordna Marknadsgruppens arbete,
3. vara sammankallande i Marknadsgruppen,
4. till Andre Kurator i god tid före tredje
lagtima Höstlandskap lämna underlag
för och förslag på Marknadsgruppens
budget för nästkommande år,
5. till IT-ansvarig i god tid före evenemang lämna underlag för marknadsföring på hemsidan,
6. löpande föra erfarenhetsliggare.

ge ut tidningen Holmiensis enligt fastställd plan,
6. före utgivandet informera Förste Kurator om tidningens innehåll,
7. före utgivandet inhämta Ansvarig utgivares godkännande,
8. till Arkivarien lämna fyra exemplar av
varje nummer av Holmiensis,
9. till Andre Kurator i god tid före tredje
lagtima Höstlandskap lämna underlag
för och förslag på Holmiensis budget
för nästkommande år,
10. löpande föra erfarenhetsliggare.

Marknadsassistent
Val

96 § Till Marknadsassistenter väljer tredje
lagtima Landskap varje termin tre Landsmän för
en tid om en termin med mandatperioden 1/7 31/12 respektive 1/1 - 30/6.
Åligganden

97 §

Marknadsassistent åligger att
1. biträda Marknadsansvarig i dennes
arbete i enlighet med av denne uppställda direktiv,
2. biträda Sponsoransvarig i dennes arbete i enlighet med av denne uppställda direktiv.

Redaktionssekreterare
Val

103 § Till Redaktionssekreterare väljer andra
lagtima Landskap varje termin två Landsmän för
en tid om ett år med mandatperioden 1/7 - 30/6
respektive 1/1 - 31/12.

Tidningsredaktionen

Åligganden

98 § Tidningsredaktionen åligger att ge ut
Nationens tidning Holmiensis.

104

Ledning

99 § För Tidningsredaktionens verksamhet är
Ansvarig utgivare ansvarig. Ansvarig utgivare är
Förste Kurator.
Sammansättning

100 § Tidningsredaktionen består av Redaktör, Redaktionssekreterare samt Art director.

§
Redaktionssekreterare åligger att
1. ingå i tidningsredaktionen för tidningen Holmiensis,
2. biträda Redaktören i dennes arbete
enligt av denne uppställda direktiv,
3. vid kortare tids förfall för redaktören
upprätthålla dennes befattning.

Art Director
Redaktör

Val

Åligganden

105 § Till Art director väljer andra lagtima
Landskap varje termin en Landsman för en tid
om ett år med mandatperioden 1/7 - 30/6 respektive 1/1 - 31/12 varav den första terminen
som biträdande och andra terminen som ordinarie Art director.

102

Åligganden

Val

101 § Till Redaktör väljer andra lagtima Vårlandskap årligenLandsman för en tid om ett år
med mandatperioden 1/7 - 30/6.
§ Redaktören åligger att
1. förestå Nationens tidning Holmiensis,
2. leda redaktionsarbetet samt i samråd
med redaktionen ombesörja Holmiensis redigering och utformning,
3. närvara vid Tidningskonventets sammanträden och där tillvarataga Nationens intressen,
4. bereda Landsman utrymme för debattinlägg och artiklar,
5. bevaka och rapportera om Nationens
verksamhet och vad som av Nationens Styrelse och nämnder behandlas
och beslutas,

106

§

Art directorn åligger att

1. ingå i tidningsredaktionen för tidningen Holmiensis,
2. tillsammans med redaktören ansvara
för tidningens grafiska utforming.

Stockholms Nations
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förslag på idrottsföreningens budget
för nästkommande år.

Idrottsförening
107 § Stockholms Nations Idrottsförening
(S.N.I.F) åligger att genomföra idrottsaktiviteter
för Nationens Landsmän.

Kulturförvaltningen

Ledning

108 § För Stockholms Nations Idrottsförenings verksamhet är Förste Kurator Ansvarig.

112 § Kulturförvaltningen åligger att ansvara för
alla kulturella aktiviteter på Nationen.

Sammansättning

Ledning

109 § Stockholms Nations Idrottsförening
består av Nationens bägge idrottsförmän samt
föreningens betalande medlemmar.

113 § För Kulturförvaltningens arbete är Förste
Kurator ansvarig.
Sammansättning

114 § Kulturförvaltningen består av Teaterföreståndarna, Kapellmästare, Krönikör, Kultur- och Nöjesförman, Körledare, Sånganförare,
Fotografer, Programsekreterare, Bibliotekarie
och Arkivarie.

Idrottsförman
Val

110
§ Till Idrottsförman väljer andra lagtima
Landskap varje termin Landsman för en tid om
ett år med mandatperioden 1/7 - 30/6 respektive 1/1-31/12 varav första terminen som biträdande och andra terminen som ordinarie
Idrottsförman.

Teaterföreståndare
Val

115 § Till Teaterföreståndare väljer andra lagtima
Vårlandskap årligen två Landsmän för en tid om
ett år med mandatperioden 1/7 - 30/6.

Åligganden

111 §

Idrottsförman åligger att
1. förestå Stockholms Nations Idrottsförening,
2. planera och leda Nationens idrottsverksamhet,
3. närvara vid Idrottskonventets sammanträden och där tillvarataga Nationens intressen,
4. vara Landsmännen behjälplig vid frågor som rör Nationens idrottsverksamhet,
5. ansvara för att erforderliga träningslokaler bokas,
6. ansvara för att Nationens idrottslag
anmäls till aktuella tävlingar,
7. ansvara för och vårda Nationens idrottsmateriel,
8. införskaffa information från idrottsföreningar vid andra Nationer, vilken
kan vara av värde för Nationens idrottsverksamhet,
9. informera Marknadsgruppen om idrottsverksamheten,
10. i samråd med Andre Kurator värdera
skador som genom låntagarens vårdslöshet tillfogats idrottsmateriel,
11. till Andre Kurator i god tid innan
tredje lagtima Höstlandskap lämna

Åligganden

116 §

39

Teaterföreståndare åligger att
1. förestå den uråldriga Nationsteatern
och dess ärorika verksamhet,
2. tillse att spex och liknande underhållningar uppförs vid Nationens traditionella gasquer,
3. ansvara för att Nationens lokaler
snarast efter varje verksamhetstillfälle
återställs,
4. uppmuntra Landsmännens intresse för
Nationsteatern,
5. närvara vid Teaterkonventets möten
och där tillvarataga Nationens intressen,
6. förestå och vårda Nationsteaterns
rekvisita-, kostym- och perukförråd,
liksom dess arkiv,
7. ansvara för utlåning från Nationsteaterns rekvisita-, kostym- och perukförråd, liksom dess arkiv,
8. i samråd med Andre Kurator värdera
skador som genom låntagarens illvilja
eller vårdslöshet tillfogats materiel som
lånats ur Nationsteaterns rekvi- sita-,
kostym- och perukförråd, liksom dess
arkiv,

9. delge Marknadsgruppen Nationsteaterns generalprogram,
10. till Arkivarien överlämna erforderligt
antal manuskript, libretti och dylikt
från varje enskild produktion,
11. till Andre Kurator i god tid före tredje
lagtima Höstlandskap lämna underlag
för och förslag på Nationsteaterns
budget för nästkommande spelår.

Kultur- och Nöjesförman
Val

121 § Till Kultur- och Nöjesförman väljer Första
Lagtima Landskap varje termin Lands- man för
en tid om ett år med mandatperioden 1/1 31/12 respektive 1/7 - 30/6 varav första
terminen som biträdande och andra terminen
som ordinarie Kultur- och Nöjesförman.
Åligganden

122 §

Kapellmästare
Val

117 § Till Kapellmästare väljer andra lagtima
Vårlandskap årligen Landsman för en tid om ett
år med mandatperioden 1/7 - 30/6.
Åligganden

118 §

Kapellmästaren åligger att
1. förestå Nationens orkester,
2. vara Teaterföreståndarna behjälplig i
deras verksamhet,
3. informera Marknadsgruppen om orkesterns övningstider och framträdanden,
4. närvara vid Orkesterkonventets sammanträden och där tillvarataga Nationens intressen,
5. ansvara för och vårda Nationens musikinstrument,
6. i samråd med Andre Kurator värdera
skador som genom låntagarens illvilja
eller vårdslöshet tillfogats Nationens
musikmateriel.

Körledare

Krönikör

Val

123 § Till Körledare väljer andra lagtima Vårlandskap årligen Landsman för en tid om ett år
med mandatperioden 1/7 - 30/6 .

Val

119 § Till Krönikör väljer andra lagtima Vårlandskap årligen Landsman för en tid om ett år
med mandatperioden 1/7 - 30/6.

Åligganden

124 §

Åligganden

120 §

Kultur- och Nöjesförman åligger att:
1. för Landsmännen regelbundet arrangera teater-, film och museibesök eller
andra evenemang med kulturell inriktning,
2. boka in underhållning till Nationens
restaurang-, pub- och dansverksamhet,
3. bistå Klubbmästare och Klubbverkare
med underhållning och förströelse för
restaurangens och pubens gäster,
4. i samråd med Nationens Kuratel reglera ersättning till gästande underhållare eller artist,
5. ombesörja för att nödvändig utrustning är iordningställd inför framträdandet
6. ansvara för att information om kultur- och nöjesverksamheten i god tid
delges Marknadsgruppen.

Krönikören åligger att
1. författa och under Majmiddagen uppläsa krönika över "vad som på Nationen under året sig tilldragit haver",
2. efter uppläsandet ansvara för att tidningen Holmiensis samt Arkivarien
erhåller krönikan.
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Körledaren åligger att
1. förestå Nationens kör,
2. sprida kännedom om och intresse för
densamma,
3. informera Marknadsgruppen om körens övningstider och framträdanden,
4. hålla kontakt med andra Nationers
körer,

1. genom fotografering dokumentera
Nationens verksamhet,
2. tillse att för Nationen viktiga händelser och förändringar dokumenteras
vad gäller nationshusets exteriör och
interiör samt att fotografier tages på
under året framträdande Ämbetsmän,
3. närvara vid Nationens fester och andra
arrangemang och därvid foto- grafera
minnesvärda händelser och situationer,
4. snarast efter fototillfälle bistå ITansvarig med bilder för lagring på datamedia,
5. snarast låta framkalla tagna bilder och
med beaktande av god smak arrangera
dessa i fotoalbum vilka förvaras lätt
tillgängliga på Nationen,
6. tillse att aktuella fotografier, med beaktande av god smak, presenteras
monterade i tavlor på platser tillgängliga för Landsmän,
7. varje termin tillsammans med Andre
Kurator fastställa pris för fotografierna, låta framställa kopior på av
Landsmän beställda fotografier, efter
att förskottsbetalning för fotografierna erlagts till Andre Kurator,
8. till Landsmän leverera beställda och
betalda fotografier,
9. till Andre Kurator i god tid före tredje
lagtima Höstlandskap lämna underlag
för och förslag på Fotografernas budget för nästkommande år,
10. före sin avgång överlämna inaktuella
fotoalbum och negativ till Arkivarie
att införlivas med Nationens arkiv.

5. i samråd med Bibliotekarien ansvara
för noter och övrigt körmaterial.

Sånganförare
Val

125 § Till Sånganförare väljer andra lagtima
Vårlandskap årligen Landsman för en tid om ett
år med mandatperioden 1/7 - 30/6.
Åligganden

126 §

Sånganföraren åligger att
1. förestå den unisona sången vid Nationens fester,
2. sprida kännedom om och intresse för
Nationens sångbok.

Programsekreterare
Val

127 § Till Programsekreterare väljer första
lagtima Landskap varje termin Landsman för en
tid om ett år med mandatperioden 1/7 - 30/6
respektive 1/1 - 31/12 varav första terminen
som biträdande och andra terminen som ordinarie Programsekreterare.
Åligganden

128 §

Programsekreterare åligger att
1. bjuda in gästtalare till Nationens torsdagsmiddagar,
2. vid besök av gästtalare vara Nationens
värd,
3. i god tid sörja för kommande program och meddela detsamma till
Marknadsgruppen,
4. vid tjänsteutövning vinnlägga sig om
ett representativt yttre,
5. löpande föra erfarenhetsliggare.

Arkivarie
Val

Fotograf

131 § Till Arkivarie väljer andra lagtima Vårlandskap årligen Landsman för en tid om ett år
med mandatperioden 1/7 - 30/6.

Val

Åligganden

132 §

129 § Till Fotografer väljer första lagtima
Landskap varje termin Landsman för en tid om
ett år med mandatperioden 1/7 - 30/6 respektive 1/1 - 31/12 varav första terminen som
biträdande och andra terminen som ordinarie
Fotograf.
Åligganden

130 §

Fotograf åligger att
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Arkivarien åligger att
1. förestå Nationens arkiv,
2. i samråd med Förste Kurator ansvara
för Nationens konst,
3. i samråd med Bibliotekarien ansvara
för Nationens bokbestånd,
4. ordna och förteckna Nationens arkiv
enligt föreliggande arkivplan,

12. närvara vid Bibliotekskonventets
sammanträden och där tillvarataga
Nationens intressen,
13. löpande föra erfarenhetsliggare.

5. se till att alla arkivalier förvaras på betryggande sätt,
6. endast för särskilda ändamål utlåna
arkivalier och då tillse att anteckning
förs om vem som lånat dessa,
7. från Andre Kurator och Skattmästare
infordra och arkivera bokslut och räkenskaper,
8. från Nationens Ämbetsmän och organ infordra de böcker, handlingar,
brev, manuskript, verksamhetsberättelser, anteckningar, fotografier etc
som angå Nationens historia, däribland fyra exemplar av varje Holmiana, Holmiensis och Vårhälsning samt
allt tillfällighetstryck som utges av
Nationen samt även på andra sätt söka
fullständiga Nationens arkiv,
9. successivt överföra delar av arkivet till
Nationens deponerade material på
Carolina Rediviva,
10. närvara vid Arkivariekonventets
sammanträden och där tillvarataga
Nationen intressen.

Stockholms Nations radio
135 § Stockholms Nations radio åligger att
sända närradiosändningar.
Ledning

136 § För Stockholms Nations radios verksamhet är Förste Kurator ansvarig.
Sammansättning

137 § Stockholms Nations radio består av de
bägge Radioförmännen.

Radioförman
Val

138 § Till Radioförman väljer tredje lagtima
Landskap varje termin Landsman för en tid om
ett år med mandatperioden 1/7 - 30/6 respektive 1/1 - 31/12 varav första terminen som
biträdande och andra terminen som ordinarie
Radioförman.

Bibliotekarie
Val

133 § Till Bibliotekarie väljer första lagtima
Höstlandskap årligen Landsman för en tid om ett
år med mandatperioden 1/1 - 31/12.

Åligganden

139 §

Åligganden

134 §

Bibliotekarien åligger att
1. förestå Nationens bibliotek,
2. förestå Nationens läsesal,
3. i samråd med Arkivarien ansvara för
Nationens bokbestånd och inköp av
böcker till Nationens bibliotek,
4. sprida kännedom om och intresse för
Nationens bibliotek,
5. ansvara för katalogisering av Nationens bibliotek,
6. ansvara för ordningen i bok- och tidningshyllor,
7. ansvara för tidningsprenumerationer,
8. tillsammans med Kuratel ansvara för
utlåning av Nationens böcker,
9. efter lånetidens utgång indriva ej återlämnade böcker,
10. i samråd med Körledaren ansvara för
noter och övrigt körmaterial
11. i samråd med Andre Kurator fastställa
förseningsavgift,

Radioförman åligger att
1. förestå Stockholms Nations närradiosändningar,
2. informera om Nationens verksamhet i
närradiosändningar,
3. bereda nationsorgan och enskilda
Landsmän möjlighet att göra sina röster hörda i närradiosändningar.

Landsmannautskottet
Ledning

140 § För Landsmannautskottets verksamhet
är Förste Kurator ansvarig.
Sammansättning

141 § Landsmannautskottet består av Nationskaplanen, Juridiske rådgivaren, Landsmannaförmännen samt de Internationella sekreterarna.

42

147 § Till Landsmannaförman väljer andra
lagtima Landskap varje termin två Landsmän för
en tid om ett år med mandatperioden 1/7 - 30/6
respektive 1/1 - 31/12 varav en termin som
biträdande och en termin som ordinarie
Landsmannaförman.

Nationskaplan
Val

142 § Till Nationskaplan väljer första lagtima
Höstlandskap, jämna år, en av biskop i svenska
kyrkan, och enligt svenska kyrkans ordning
prästvigd, företrädesvis Landsman, vilken bekänner sig till den rena Evangeliska Läran7, för
en tid om två år med mandatperioden 1/1 31/12.

Åligganden

148 §

Åligganden

143 §

Nationskaplan åligger att
1. stå Landsman till tjänst med rådgivning i livsåskådningsfrågor,
2. på Majmiddagen och Alla Helgons dag
förestå minnesstund vid Nationsgraven,
3. i slutet av varje termin förestå Nationens avslutningsgudstjänst,
4. i övrigt bistå Nationen i de fall då en
prästvigd persons tjänster erfordras.

144 § Nationskaplan är, utan erläggande av
nationsavgift, Landsman.

Landsmannaförman åligger att
1. vara Nationens representant gentemot recentiorerna och såsom sådan
ansvara för dessas inlemmande i Nationen,
2. under Förste Kurators ledning förestå
inskrivningen och mottagandet av recentiorer,
3. närvara vid Recentiorskonventets
sammanträden och där tillvarataga
Nationens intressen,
4. förestå fadderverksamheten,
5. bistå recentiorer med information om
Nationens verksamhet,
6. i samråd med Kuratel och Klubbmästare arrangera en mottagning för recentiorer i början av varje termin,
7. att deltaga i planering och genomförande av Recentiorsgasquen.

Internationell sekreterare

Juridisk rådgivare

Val

149 § Till Internationell sekreterare väljer andra
lagtima Landskap varje termin Landsman för en
tid om ett år med mandatperioden 1/7 - 30/6
respektive 1/1 - 31/12 varav första termi- nen
som biträdande och andra som ordinarie
Internationell sekreterare.

Val

145 § Till Juridisk rådgivare väljer första lag- tima
Höstlandskap jämna år Landsman för en tid om
två år med mandatperioden 1/1- 31/12.
146 § Juridisk rådgivare åligger att
1. då Förvaltningsnämnden så anser befogat företräda Nationen inför domstol,
2. bistå Nationens Ämbetsmän och
Landsmän med allmänna juridiska
spörsmål.

Åligganden

150 §

Landsmannaförman
Val

7 Nationskaplan

skall alltid vara av den rena
Evangeliska Läran såsom den, uti den oförändrade Augsburgska Bekännelsen samt Upsala Mötes beslut av år 1593, antagen och förklarad är.
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Internationell sekreterare åligger att
1. vara Nationens representant gentemot internationella studenter och som
sådan ansvara för dessas inlemmande i
Nationen,
2. i samråd med Landsmannaförmännen
bistå nya utländska studenter vid deras inskrivning i Nationen,
3. närvara vid Internationella konventets
sammanträden och där tillvarataga
Nationens intressen,
4. bistå utländska Landsmän med löpande information om Nationens
verksamhet,

9. leda Nationens marsch till Nationens
grav på Första maj och på Alla Helgons Dag,
10. deltaga vid begravning av Hedersledamot eller Landsman i de fall Förste
Kurator anser det lämpligt.

5. i samråd med Internationella konventet förestå verksamheten i samband
med kontaktstipendiaternas besök,
främst under den Internationella
veckan i maj,
6. i samråd med Förste Kurator ansvara
för Nationens korrespondens med
Nationens vännationer,
7. vid besök från gästande vännationer
vara Nationens värd,
8. ansvara för att gäster från vännationer
inkvarteras,
9. för Landsmän tillhandahålla information om Nationens och Universitetets
utbytesprogram,
10. informera Marknadsgruppen om Nationens internationella verksamhet,
11. löpande föra erfarenhetsliggare.

Marskalk
Val

153 § Till Marskalk väljer första lagtima Höstlandskap årligen två Landsmän för en tid om ett
år med mandatperioden 1/11 - 30/10.
Åligganden

154 §

Övriga Ämbetsmän
Fanförare
Val

151 § Till Fanförare väljer första lagtima landskap varje termin Landsman för en tid om ett år
med mandatperioden 1/11 - 30/10 respektive
2/3-1/3 varav första terminen som biträdande
och andra terminen som ordinarie Fanförare.
Åligganden

152 §

Fanförare åligger att
1. vara Nationens representant och som
sådan uppträda å dess vägnar och föra
dess fana,
2. på anmodan av Förste Kurator representera Nationen vid av Nationen anordnade högtidligheter,
3. på anmodan av Förste Kurator, universitet, Kuratorskonventet eller studentkår representera Nationen,
4. närvara
vid
Fanbärarkonventets
sammanträden och där tillvarataga
Nationens intressen,
5. under sin tjänsteutövning vinnlägga
sig om ett vårdat yttre,
6. väl vårda Nationens fana och flor,
7. vid förfall tillse att lämplig person ersätter Fanförare och fullgör dennes
arbetsuppgifter,
8. leda Nationens marsch till Kuratorskonventets recentiorsmottagning,

Marskalk åligger att
1. vara Nationens representant och
såsom sådan föra dess färger,
2. på anmodan av Förste Kurator representera Nationen vid av Nationen anordnade högtidligheter,
3. på anmodan av Förste Kurator, universitet, Kuratorskonventet eller studentkår representera Nationen,
4. närvara vid Marskalkskonventets
sammanträden och där tillvarataga
Nationens intressen,
5. under sin tjänsteutövning vinnlägga
sig om ett vårdat yttre,
6. vid förfall tillse att lämplig person ersätter marskak och fullgör dennes arbetsuppgifter.

IT-ansvarig
155 § Till IT-ansvarig väljer första lagtima
Höstlandskap årligen Landsman för en tid om ett
år med mandatperioden 1/11 - 30/10.
Åligganden
156 § IT-ansvarig åligger att
1. förestå Nationens datorer och datarum,
2. bistå Landsman med råd gällande hanteringen av Nationens datorer,
3. tillse att god ordning upprätthålls i datarummet,
4. tillse att Nationens datorer hålls fria från
otillbörlig programvara,
5. i samråd med Förste Kurator och
Marknadsansvarig ansvara för Nationens hemsida,
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6. i samråd med Förste och Andre Kurator löpande uppdatera Nationens programvara och datorutrustning,
7. underhålla Nationens nätverk,
8. ansvara för att bilder lagras på datamedia.

Ljusmästare
Val

157 § Till Ljusmästare väljer andra lagtima
Landskap varje termin Landsman för en tid om
ett år med mandatperioden 1/7 - 30/6 respektive 1/1 - 31/12 varav första terminen som
biträdande och andra terminen som ordinarie
Ljusmästare.
158 § Ljusmästare åligger att
1. förestå och handha Nationens ljudoch ljusutrustning,
2. att vara Kulturförvaltningen och
Klubbverket behjälplig med ljud- och
ljusutrustning då så erfordras,
3. förestå och handha inhyrd ljud- och
ljusutrustning,
4. i samråd med Andre Kurator värdera
skador som genom låntagarens illvilja
eller vårdslöshet tillfogats Nationens
ljud- och ljusutrustning.
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9.

uppställda direktiv. Vid ämbetsmannaperiodens
slut, vid ämbetets eventuella förtida nedläggande eller då styrelsen så beslutar, förfaller den
löpande räkningen till omedelbar betalning.

Handlån och Skulder

Handlån

1 § Landsman äger rätt att hos Andre Ku- rator
ansöka om och av Nationen erhålla hand- lån till
ett fast belopp vilket fastställts av Förvaltningsnämnden.
2§

Handlånet löper över 30 dagar.

3 § Handlån utlämnas mot skuldsedel och en
av två Landsmän undertecknad borgensförbindelse.
4 § Borgensman får ej inneha eller upptaga
Handlån, och ej heller ha förfallen skuld gentemot Nationen.
5 § Handlånet löper med en ränta som fastställts
av Förvaltningsnämnden.
6 § Efter förfallodatum uttages försenings- avgift
vilken fastställts av Förvaltningsnämnden.
7 § Vid utträde ur Nationen förfaller hand- lån
till omedelbar betalning.
8§

Omsättning av handlån må ej ske.

Skulder

9 § Landsman är själv skyldig att utan sär- skild
anmaning reglera uppkommen skuld till
Nationen.
10 § Uppkomna skulder anses förfallna från den
dag de av Andre Kurator anslagits å Nat- ionens
anslagstavla.
11 § Förfallen skuld behandlas enligt rutin vilken
fastställts av Förvaltningsnämnden.
12 § Landsman som ämnar ställa upp till val vid
Landskap eller Styrelsemöte är skyldig att senast
dagen före det Valberedningens sam- manträde
där valbarhet skall prövas, själv kon- trollera
skuldfrihet gentemot Nationen hos Andre
Kurator, vilken om Landsman så önskar utfärdar
skriftligt bevis på skuldfrihet.
13 § Ämbetsman kan av Nationens Styrelse
beviljas löpande räkning, vilken må nyttjas av
Ämbetsmannen själv i enlighet med av styrelsen
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21 §
Förtjänstmedalj av tredje klassen kan
tilldelas Landsman eller icke landsman vilken
1. under lång tid genom ämbetsutövande eller eljest gjort Nationen stora
och viktiga tjänster,
2. under lång tid såsom Teaterföreståndare eller eljest gjort Nationsteatern
stora och viktiga tjänster.
Den som befunnits värdig erhålla medaljen
enligt denna paragraf 1 st tilldelas S:t Eriksvarianten av denna klass. Den som befunnits värdig
erhålla medaljen enligt denna paragraf 2 st tilldelas Rudolfvarianten av denna klass.

10. Stockholms Nations förtjänstmedalj
Klasser

14 § Stockholms Nations förtjänstmedalj utdelas
i fem klasser:
a)
b)
c)
d)
e)

1:a klassen (i guld i kedja)
2:a klassen (i silver i kedja)
3:e klassen (i guld i Nationens band)
4:e klassen (i silver i Nationens band)
5:e klassen (i brons i Nationens band)

Varianter

15 § Medaljen utdelas i två varianter: Rudolfmedaljen och S:t Eriksmedaljen.

22 §
Förtjänstmedalj av fjärde klassen kan
tilldelas Landsman eller icke Landsman vilken
1. genom ämbetsutövande eller eljest
gjort Nationen stora och viktiga tjänster,
2. gjort Nationsteatern stora och viktiga
tjänster.
Den som befunnits värdig erhålla medaljen
enligt denna paragraf 1 st tilldelas S:t Eriksvarianten av denna klass. Den som befunnits värdig
erhålla medaljen enligt denna paragraf 2 st tilldelas Rudolfvarianten av denna klass.

Utdelning

16 § Styrelsen beslutar om utdelning av
förtjänstmedalj i enlighet med statuterna nedan.
Förslag till utdelande av förtjänstmedalj kan ges
av Landsman med förslagsrätt i styrelsen eller
genom en av tio landsmän undertecknad förslagsskrivelse ställd till Förste Kurator. För
Rudolfvarianten äger även Teaterföreståndare
förslagsrätt. En skriftlig motivering skall åtfölja
samtliga förslag till utdelande av förtjänstmedalj
av första, andra eller tredje klassen.
17 § Styrelsens beslut att utdela värdigheten
kungörs på nästföljande Landskap.

23 § Innehavare av Rudolfvarianten av Förtjänstmedaljens fjärde klass vilken deltagit i
uppförandet av spexet Rudolf äger rätt att bära
medaljen i blodrött band.

Kriterier

18 § Stockholms Nations förtjänstmedalj må
endast tillfalla den som på oegennyttans grund
gjort Nationen eller den uråldriga Nationsteatern stora tjänster. Ingen är genom särskild
handling eller innehav av ämbete direkt kvalificerad att undfå värdigheten.

24 § Innehavare av Rudolfvarianten av Förtjänstmedaljens fjärde klass vilken deltagit i
uppförandet av spexet Rudolf på finska i
Helsingfors äger rätt att bära medaljen i Eteläsoumalainen Osakuntas nationsband.

19 § Förtjänstmedalj av första klassen kan
tilldelas Landsman vilken gjort Nationen tjänster av historisk betydelse. Landsman som gjort
sig förtjänt av denna högst ovanliga utmärkelse
och som dessutom gjort Nationsteatern utomordentliga förtjänster må tilldelas Rudolfvarianten av denna klass.

25 §
Förtjänstmedalj av femte klassen kan
tilldelas Landsman eller icke Landsman vilken
1. med nit och redlighet upprätthållit
ämbete vid Nationen,
2. med glädje och skicklighet medverkat
vid nationsteatern,
3. med glädje och skicklighet medverkat
till uppbyggnaden av Nationsteaterns
fasta grund, recentiorsspexet
Den som befunnits värdig erhålla medaljen
enligt denna paragraf 1 st tilldelas S:t Eriksvarianten av denna klass. Den som befunnits värdig
erhålla medaljen enligt denna paragraf 2 st tilldelas Rudolfvarianten av denna klass. Den som
befunnits värdig erhålla medaljen enligt denna

20 § Förtjänstmedalj av andra klassen kan
tilldelas Landsman eller icke Landsman vilken
gjort Nationen synnerligen stora och viktiga
tjänster. Landsman, eller i förekommande fall,
icke Landsman, som gjort sig förtjänt av denna
utmärkelse och som dessutom gjort Nationsteatern stora tjänster må tilldelas Rudolfvarianten av denna klass.
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11. Ändringar av dessa stadgar

paragraf 3 st tilldelas Rudolfvarianten av denna
klass i vitt band.
Inskränkningar

26 § Landsman eller icke Landsman som erhållit
förtjänstmedalj må ej tilldelas någondera
varianten av lägre klass.
27 § Landsman eller icke Landsman som erhållit
Rudolfvarianten av förtjänstmedaljens första
eller andra klass må ej tilldelas S:t Eriksvarianten av samma klass.

Stadgeändring

28 § Ändringar av dessa stadgar kan ske genom
likalydande beslut8 av två på varandra följande
Landskap, med minst tio dagars mel- lanrum,
varav ett skall vara lagtima Landskap.
Beredning

29 § För att få upptagas på Landskap för första
läsning skall förslag till ändring av dessa stadgar
först beredas av Nationens Styrelse. Senast före
andra läsningen skall dessutom ytt- rande
inhämtas från såväl Granskningsnämnden som
Seniorskollegiet.
Stadsfästning av Konsistoriet

30 § Förändringar i stadganden rörande inträde,
utträde samt avgifter skall för att äga
verkställighet först stadfästas av Uppsala Universitets Konsistorium.
Upplösande

31 § Beslut om Nationens upplösande må ej
fattas.
32 § Beslut om förändring av § 4 må ej fatt- tas.

8
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Nedan första respektive andra läsningen.

8 § Styrelsens förvaltning skall årligen granskas
av två revisorer, av vilka den ene utses av
Uppsala kommun och den andre av Stockholms Nation i Uppsala.

Appendix 1
Stadgar för
Stiftelsen Stockholms Nations
studentbostäder

Stiftelsens avveckling

Stiftelsens Uppgift

9 § Beslut om Stiftelsens avveckling fattas av
styrelsen och skall för att bliva gällande
stadsfästas av Stockholms Nation i Uppsala. I
händelse av upplösning skall Stiftelsens egendom tillfalla Stockholms Nation i Uppsala att
efter dess gottfinnande användas för ett Stiftelsens ursprungliga närliggande ändamål.
10 § Enskild ledamot av styrelsen äger på egen
begäran frånträda sin befattning i styrelsen,
vilken själv äger förrätta fyllnadsval till nästa
Landskap.

1 § Stiftelsen har till uppgift att låta bygga, äga
och förvalta en eller flera fastigheter å tomt
väster om kvarteret Triangeln för att anskaffa
bostadsrum åt studerande vid Uppsala Universitet med företräde för studerande av Stockholms
Nation.
Stiftelsens förvaltning

2 § Stiftelsen förvaltas av en styrelse bestå- ende
av minst sju och max tio för två år valda
ledamöter, av vilka Stockholms Nations i Uppsalas Inspektor, Förste Kurator och Förste
Skattmästare är självskrivna; en ledamot utses av
Föreningen Gamla Stockholmare; övriga
ledamöter utses av Stockholms Nations Landskap.

Stadgeändringar

11 § Ändringar och tillägg till dessa stadgar
beslutas av Stiftelsens styrelse och skola för att
bliva gällande godkännas av Boverket så länge
beviljat statslån anlitas. Ändringar och tillägg av
principiell natur skall också godkännas av
Stockholms Nations Landskap.
12 § Stiftelsen skall varje år avsätta medel till
fond för yttre samt till fond för inre reparationer.

Stiftelsens verksamhetsformer och befogenheter

3 § Styrelsen utser bland sina ledamöter en
ordförande, en kassaförvaltare, en sekreterare
och ett arbetsutskott. Samtliga väljs per kalenderår.
4 § Styrelsen är beslutsför när minst sex
ledamöter är närvarande. Dock att behandlingen av ärenden av principiell betydelse eller av
större vikt ej får ske utan närvaro av stadens
representant i styrelsen samt minst 2/3 av styrelsen. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande företräder.
5 § Styrelsen äger i Stiftelsens syfte förfoga över
Stiftelsens fasta och lösa egendom; dock äger ej
styrelsen utan Stockholms Nations i Uppsala
samtycke avhända sig Stiftelsens fasta egendom
eller del därav eller med gäld belasta sådan
egendom.
6 § Styrelsen företräder Stiftelsen och äger
således själv eller genom ombud föra Stiftelsens
tala inför och utom domstol.
7 § Stiftelsens räkenskaper avslutas per
kalenderår. Revisionsberättelse och styrelsens
förvaltningsberättelse skola före den 15 april
överlämnas till Stockholms Nation i Uppsala
som beslutar om ansvarsfrihet. Så länge Stiftelsen för finansiering av Stiftelsen tillhörigt företag anlita beviljat statslån, äger Boverket och
Uppsala kommun taga del av Stiftelsens räkenskaper och övriga handlingar och inspektera
Stiftelsen.
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Appendix 2
Föreningen
Gamla Stockholmare
1 § Sammanslutningens ändamål är att utgöra
ett föreningsband mellan Stockholms Nation i
Uppsala och dess förutvarande med- lemmar.
2 § Medlemskap kan vinnas av förutva- rande
och nuvarande medlemmar samt av Nat- ionens
Hedersledamöter.
3 § Föreningens ordinarie sammankomst hålles
årligen på Stockholms Nation den 1 maj. Extra
sammanträden må hållas på tid och plats som
styrelsen finner lämplig.
4 § Föreningens styrelse utgöres av Stock- holms
Nations Inspektor, Förste Kurator, Skattmästare
samt fem av föreningen utsedda ledamöter.
Föreningens klubbmästare utses av styrelsen eller
årsmötet. Denne blir även leda- mot av styrelsen.
Klubbmästaren bör helst vara bosatt i Uppsala.
Styrelsen är beslutsför när fyra ledamöter är
närvarande.
5 § Styrelsen utser inom sig ordförande och
sekreterare. Kassaförvaltare är Nationens
Skattmästare, därest han är villig.
6 § Revision av föreningens räkenskaper
verkställs årligen av Nationens revisorer, därest
de äro villiga åtaga sig uppdraget, eljest av vid
föreningssammanträde särskilt valda revisorer.
7 § I medlemsavgift erlägges minst 40 kro- nor9.
8 § Styrelsen bör årligen utse en medlems- avgift
att
kostnadsfritt
tillställas
föreningens
medlemmar. Föreningen kan dessutom bevilja
anslag för ändamål som står i överenskommelse
med Nationens syfte.
9 § Förslag till ändringar av dessa stadgar skall
vara inlämnat till styrelsen minst 14 dagar före
ordinarie sammankomst och skall för att bli
antaget vid sådan sammankomst erhålla minst
två tredjedelar av de avgivna rösterna.
10 § Upplöses föreningen tillfaller dess egendom
Stockholms Nation.

9 Enligt

beslut 79-06-12 slopas möjligheten att
erlägga en avgift för ständigt medlemskap. De
som erlagt avgiften före detta datum kvarstår
som ständiga medlemmar
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