STOCKHOLMS NATION

NÖDH

NATIONENS ÖVERLEVNAD I DINA HÄNDER

1

NÖDH - BROSCHYR
Vad är Stockholms Nation?
Stockholms nation har under många år agerat samlingsplats för studenter från hela Sverige
och olika delar av världen. På Nationen bedriver vi olika typer av verksamheter där en mängd
studenter har möjlighet att engagera sig och lära känna andra studenter utanför sina program,
och därmed även knyta kontakter inför sina kommande arbetsliv.
De dagliga verksamheterna som bedrivs består framförallt av olika köksverksamheter. Dessa
möjliggör för Nationen att vara öppen större delen av dygnet, sex dagar i veckan. Detta gör i
sin tur att studenter har en plats att vända sig till för att umgås med andra, studera i lugn och
ro eller helt enkelt underlätta vardagen genom att äta lunch för en låg kostnad när matlådor
inte hinns med. De dagliga verksamheterna gör även att biblioteket kan vara öppet 10-18 på
vardagar, något som är extra viktigt nu när diverse campus är stängda och det råder brist på
studieplatser.
Stockholms nation har även ett antal föreningar knutna till sig genom vilka studenter kan delta
i en uppsjö av olika aktiviteter och sammanhang. Nationen ger dessa föreningar en plats att
samlas på och utöva sina verksamheter. Bland dessa har vi Stockholms nations spexarcorps,
Stockholms nations idrottsförening (SNIF), Erato SNDK, Élevé SNDG och Avec Vokalensemble.
Avec Vokalensemble och Erato SNDK är Nationens sångrupper. Avec är en blandad kör som
sjunger såväl klassisk som modern acapella-musik. De uppträder ofta på middagar och andra
evenemang på Stockholms nation men håller också egna konserter. Erato SNDK är Stockholms nations damkör och består av 10 sångerskor. Kören övar veckovis och förgyller Nationens sittningar med stämningsfull skönsång.
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Élevé SNDG, Stockholms nations dansgrupp, består av en grupp tjejer som främst dansar
kommersiell jazz och showdans. Deras framträdanden brukar vara uppskattade inslag på Nationens sittningar, och därtill anordnar de även egna evenemang utanför Nationen.
Den studentikosa spextraditionen sträcker sig långt tillbaka i tiden på Stockholms nation. Ett
spex är ett kortare, roligt teaterstycke som ofta involverar sång, dans och musik. Det legendariska spexet Rudolf sattes för första gången upp på Nationen 1853 och framförs fortfarande årligen under Nationens Majmiddag. Dokument från nationsarkivet tyder dock på att studenter
spexade på Nationen redan år 1806. Idag sköts spexandet av Stockholms nations spexgrupp,
som framträder på Nationens sittningar och förlänger våra gästers liv med goda skratt. Denna
grupp ansvarar även för Nationens årliga storspex, Marsspexet, vars produktion består av ett
hundratal talangfulla studenter som sysslar med allt från skådespeleri och musikproduktion
till ljussättning, smink och scenbygge. Föreställningarna lockar årligen ca 1500 besökare, vilket
gör Marsspexet till en av Uppsalas mest besökta spexevenemang.
Nationen har ett stort antal ämbeten med kulturpräglade arbetsuppgifter, vilka tillsammans
utgör den så kallade kulturförvaltningen. Kulturförvaltningen har gemensamt ansvar för alla
kulturella aktiviteter på Nationen. Varje termin jobbar denna grupp med att boka och planera
in talare, fördela stipendier, producera Nationens radioprogram, fotografera och marknadsföra våra evenemang, och mycket mer. Denna typ av engagemang tillåter våra gäster att delta i
bildande och intressanta evenemang samtidigt som de engagerade får utlopp för sin kreativitet
och samlar erfarenheter som de kan ha nytta av i sitt yrkesliv.
En stor del av Nationens kulturförvaltning utgörs av Nationens tidsskrift, Holmiensis.
Holmiensis ges ut två gånger per termin, vanligtvis i en upplaga om 6000 exemplar, och informerar nationens medlemmar om allt från nationshistoria till aktuella nationsfrågor- och
evenemang. Redaktionsmedlemmarna sköter såväl textproduktion som layout och är precis
som övriga nationsengagerade valda på landskap.
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Nationen fyller vidare ett viktigt syfte i form av att bevara traditioner. Varje termin anordnar
Nationen ett flertal traditionella sittningar där studenter får avnjuta en flerrättersmiddag och följa
en specifik klädkod. Sittningarna präglas av den unika sångtraditionen samt underhållning av
olika slag. Klädkoderna varierar från en temaenlig utstyrsel eller udda kavaj på de mer informella
sittningarna till akademisk högtidsdräkt på de mest formella sittningarna.
I Uppsala är Valborg, eller sista april, årets största studenthögtid. Stockholms nation har sedan
2016 arrangerat en populär tvådagarsfestival vid namn Stocken Garden där studenter har möjlighet att se flera kända artister för en mindre summa. Stocken Garden följs sedan upp av en traditionsenlig champagnegalopp på sista april som rundar av valborgshelgen. Under dessa tre dagar
ger Nationen flera tusen studenter en oförglömlig upplevelse från deras studenttid.
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Stockholms Nations ekonomi
Hur fungerar Nationens ekonomi?
Nationens ekonomi består av tre olika delar, donationsmedlen, fastigheten och verksamheten.
Verksamhetens ekonomi är den del av ekonomin som har med verksamheten att göra och för
den är Andre kurator ansvarig. Fastighetens ekonomi hanterar alla fasta avgifter som är kopplade till sophämtning, el, vatten, lån med mera. Till sist har vi vårt sparkonto som kallas för
donationsmedlen, vilket är ett konto vi sparar pengar på för att kunna överleva tuffare tider
eller finansiera större renoveringar. Det finns inga aktieägare eller dylikt som får ut vinst av
Nationens framgångar, utan alla pengar används för att förbättra och bevara Nationen.
Hur hamnade vi i den här situationen?
Nationen har de senaste tio åren bedrivit en väldigt lyckad studentverksamhet. Från 2011 till
2019 har nationsverksamheternas intäkter vuxit från 16,5 miljoner kronor till 24 miljoner
kronor. Verksamhetens ekonomi och i förlängningen Nationen har m.a.o. haft en väldigt framgångsrik utveckling.
Vi har även gjort stora satsningar på fastigheten de senaste tio åren. Vi har genomfört många
stora renoveringar som ger oss en bättre möjlighet att bedriva verksamhet samtidigt som vi
även har gjort stamrenoveringar för att fastigheten ska behållas i ett bra skick. Renoveringarna
har genom åren finansierats på olika sätt. Vissa har finansierats genom lån och andra genom
donationsmedel. Trots Nationen tidigare haft en hög avskrivningstakt har årets resultat efter
finansiella poster varit positiva de flesta åren.

Nationens resultat som helhet de senaste tio åren.
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2018 och 2019 gjordes renoveringar för att skapa ”Bakfickan”, vilket är den största renoveringen
sedan byggandet av nya huset på 1960-talet. Renoveringen blev klar i oktober 2019. Bakfickan
blev en dyr historia men vi var otroligt glada över att vi äntligen skulle få öppna dörrarna för
gästerna. I Bakfickan erbjuder vi frukost, lunch, café och middag sex dagar i veckan.
Kassaflödet och nettokassan illustrerar tydligt att Nationen hade en kraftigt försvagad kassa när
vi klev in i 2020 till följd av den stora renoveringen Bakfickan. I mars 2020 slog coronapandemin
till vid sämsta tänkbara tidpunkt för Nationen.
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Hur har Nationen hanterat pandemin?
Pandemin och de följande restriktionerna har hindrat Nationen från att bedriva normal verksamhet. Från och med mars 2020 har Nationen inte kunnat bedriva någon torsdagsklubb,
valborg eller storhelger såsom den traditionella vårbalshelgen. Vi stod inför två olika alternativ
gällande hur nationen skulle bedrivas under pandemin. Det första alternativet var att stänga ned
huset helt och hållet, ta bort personalkostnader i sin helhet och hålla driftkostnader på absolut
minimum för att spara pengar och ge Nationen tid att vänta ut krisen. Det andra alternativet
var att fortsätta hålla öppet för studenter restriktionerna i beaktning. Nationen valde det andra
alternativet och fortsatte därmed att hålla huset öppet i den utsträckning det var möjligt. Även
om vi hade stängt ned huset helt skulle många kostnader kvarstå till följd av avtal som sträcker
sig över lång tid samtidigt som Nationen saknar uppsägningsrätt. En nedstängning skulle också
innebära en betydande risk för studenters fortsatta engagemang i Nationen med efterföljande
medlemsförluster som potentiell konsekvens. Dessutom betraktas Nationen av många studenter
som en trygg och säker miljö, vilket Nationen såklart vill fortsätta kunna vara.
Nationen har tidigare haft en ambition om att bli skuldfria på en väldigt kort tid vilket har resulterat i en hög amorteringstakt. Juni 2020 förhandlade Nationen med banken och gjorde om
lånen till en amorteringstakt på 20 år samtidigt som vi tog ut ytterligare tre miljoner kr i lån (det
sista av pantbrevet) för att förstärka kassan.
Vi har även vidtagit andra åtgärder för att begränsa kostnader. Barmästare och Restaurangchef
har inte längre ett arvode och heltidstjänst, utan de studerar och engagerar sig i den mån de
kan. Vår nationskock Anders är korttidspermitterad till 60 %. Vi har även valt att inte trycka
vår nationstidning Holmiensis för att spara in pengar, samtidigt som vi noggrant ser över våra
marginaler i verksamheterna.
Därtill har vi förhandlat med många av våra leverantörer för att minska kostnaden i nuläget.
Utöver det har vi även varit väldigt restriktiva med kostnader för underhåll av fastigheten. Det
innebär att vi endast utför absolut nödvändigt underhåll och försöker lösa de flesta problemen
själva. Det här är endast ett kort utdrag av de åtgärder vi har tagit för att minska kostnader.
Vi har även försökt öka våra intäkter genom att ha storbruncher, öka försäljningstimmarna och
frekvent uppdatera våra menyer. Möjligheterna för oss att hitta nya intäkter är väldigt begränsade till följd av restriktionerna, samtidigt som vi vill ta vårt ansvar i samhället för att minska
smittspridningen.
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Varför en donationskampanj?
Tyvärr räcker inte åtgärderna vi har tagit och efter noggranna utredningar finns det inte många
alternativ på bordet längre. Vi blöder fortfarande stora summor pengar varje månad och det beror
allra främst på att intäkterna är för små. Intäkterna går tyvärr inte att påverka i särskilt stor utsträckning till följd av pandemin vi befinner oss i. Vårt mål är att fortsätta arbeta så hårt som möjligt för att stoppa blödningen, men vi behöver ekonomiskt stöd för att säkerhetsställa att Nationen
överlever pandemin. Vi har i nuläget en skuld mot banken på drygt 17 miljoner kronor samtidigt
som vi har en intern skuld mot framtida generationer på över fyra miljoner kronor. Vårt mål är att
dra in fem miljoner för att i första hand kunna säkerhetsställa att Nationen överlever denna kris
och i andra hand att spara pengarna för framtida generationer. Vi vill att framtida generationer
ges rätt förutsättningar för att fortsätta kunna förvalta den nation som i århundraden betraktats
av studenter som ett andra hem. Stockholms nation har alltid varit och skall förbli Primus Inter
Pares.
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