Senast uppdaterad av nationsmöte:
Nationsmöte höstterminen 2016

STADGAR
GÖTEBORGS NATION I LUND

Målsättning
§1
Göteborgs Nation skall verka för den enskilde medlemmen under dennes studietid i Lund
och därvid främja dennes studier, intressen och möjligheter till förkovran. Verksamheten
skall därför inriktas på att bidraga till att skapa en god kontakt mellan nationens
medlemmar och på ett mångsidigt sätt befrämja en studievänlig miljö.
Nationen skall vara neutral i religiösa, politiska och andra åskådningsfrågor.
Medlemmar
§2
Medlemmar i Göteborgs Nation är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Inspektor
ProInspektor
Kuratel
Hedersledamöter
De i nationen inskrivna studerande, vilka erlagt stadgad avgift för innevarande termin.
Vänförening

Inspektor
§3
Nationen skall stå under överinseende av inspektor. Inspektor utses bland universitetets
lärare av ordinarie nationsmöte på förslag av seniorskollegium för en tid av fem år.
Önskar inspektor avgå under pågående mandatperiod, förrättas nytt val, varifrån ny
mandatperiod räknas.
§4
Inspektor har yttrande- och förslagsrätt vid nationsmöte och vid
seniorskollegiesammanträde.
Inspektor är ej medansvarig för beslut fattat av nationsmöte och seniorskollegium och
äger därmed ej rösträtt.
Inspektor skall genom kurators försorg kontinuerligt informeras om nationens
verksamhet.

Proinspektor
§5
Till proinspektor utses person med intresse för nationens verksamhet. Personen behöver
ej vara lärare vid universitet. Proinspektor utses av ordinarie nationsmöte på förslag av

seniorskollegium för en tid av fem år. Önskar proinspektor avgå under pågående
mandatperiod förrättas nytt val varifrån ny mandatperiod räknas.
§6
Proinspektor biträder inspektor i dennes arbete och agerar i inspektors ställe vid dennes
frånfälle.
§7
Proinspektor har yttrande- och förslagsrätt vid nationsmöte och
seniorskollegiesammanträde. Proinspektor är ej medansvarig för beslut fattat av
nationsmöte och seniorskollegium och äger därmed ej rösträtt. Proinspektor skall genom
kurators försorg kontinuerligt informeras om nationens verksamhet.
Hedersledamot
§8
Till hedersledamot kallar nationen utmärkt och aktad person, till vilken nationen på detta
sätt vill frambära sin hyllning.
Kallelse till hedersledamot kan föreslås av medlem i nationen till seniorskollegium,
varefter, såvida förslaget tillstyrkes av seniorskollegium, ärendet föredrages på
nästföljande nationsmöte.
Till hedersledamot är den kallad, som vid nationsmöte erhållit 2/3 majoritet av de angivna
rösterna. Erhåller den föreslagne ej denna majoritet får ärendet ej omnämnas i protokoll.
Studerande
§9
Berättigad till inträde i nationen är vid Malmö/Lund högskoleenhet antagen studerande,
som ej är medlem av annan nation i Lund.
§ 10
Den som är berättigad till inträde i nationen och vill söka medlemskap, skall anmäla sig
till inskrivning vid terminsstart.
Den som ej uppfyller kraven enligt § 7 kan erhålla stödmedlemskap. Stödmedlem och
medlem av vänföreningen har ej rösträtt och är inte valbar till post inom nationen.
§ 11
Nationsmedlem skall vid varje termins början erlägga fastställda avgifter. Detta gäller ej
inspektor, proinspektor, hedersledamöter och kuratel.
Organisation
§ 12

Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ. Nationsmötet tillkommer att förrätta
val av inspektor, proinspektor, seniorskollegium, nationstjänstemän, ledamöter i
nationens stiftelser, revisorer och övriga funktionärer.
Ordinarie nationsmöte skall sammanträda minst två gånger per termin. Med ordinarie
nationsmöte avses nationsmöte där val av kuratelsmedlem och/eller tjänstemän sker (ej
fyllnadsval).
Extra nationsmöte hålles då inspektor, kurator eller seniorskollegium finner detta
nödvändigt.
Extra nationsmöte skall även hållas då någon av nationens revisorer så önskar eller då
minst 25 röstberättigade nationsmedlemmar hos kurator skriftligen begär nationsmöte för
behandling av visst angivet ärende. Extra nationsmöte skall hållas inom 28 dagar från
det att begäran därom kommit kurator tillhanda.
Nationsmötet tillkommer att bestämma nationsavgiftens storlek, att fastställa budget,
resultat och balansräkning för varje termin, att pröva frågor om ansvarsfrihet samt övriga
frågor.
§ 13
Seniorer väljes för ett år. På varje termins sista nationsmöte väljes halva antalet seniorer,
varvid omval kan ske för ett år. Dock får valberedningen förordna om ytterligare omval
terminsvis om den finner att skäl föreligga. För att kunna tillträda som Senior ska den
sökande ha varit tjänsteman i nationen minst två terminer. Nationstjänstemän, ledamöter
i nationens stiftelser, revisorer och övriga funktionärer väljes på terminens sista
nationsmöte för nästföljande terminer om nationsmötet ej annat beslutar. Vakanta platser
i valberedningen väljs på terminens första nationsmöte.
Förslag till valberedning skall inlämnas personligen till valberedningens ordförande
senast 7 dagar innan nationsmötet skall hållas.
Nationsmötet skall utfärda arbetsinstruktion för kuratel, seniorskollegium,
valberedningen, revisorer, redaktion samt övriga organ undantaget tjänstemän.
§ 14
Nationsmöte må ej hållas 1 juni – 31 augusti och 15 december – 15 januari.
§ 15
Ordinarie nationsmötet är beslutsmässigt om kallelse och förslag till föredragningslista
utgått senast 14 dagar före sammanträdet. Kallelse till nationsmöte skall kungöras såväl
på nationens anslagstavlor som på hemsidan.
§ 16

Förslags-, yttrande- och rösträtt äger varje vid nationsmötet närvarande nationsmedlem,
som kan styrka betalning av för terminen fastställd nationsavgift samt för terminen
verkande kuratel.
§ 17
Ordförande vid nationsmötet är inspektor, eller vid dennes frånvaro, särskilt vald
mötesordförande.
§ 18
Motion skall vara nationsexpeditionen tillhanda senast 10 dagar före nationsmötet.
Justerad föredragningslista skall kungöras såväl på nationens anslagstavlor som på
hemsidan senast 7 dagar före nationsmötet.
För innehåll i ärende, vilket är upptaget på föredragningslistan till nationsmöte, skall
redogörelse finnas att tillgå för nationsmedlemmar.
§ 19
På nationsmöte får fattas beslut i ärende, vilket medtagits i den justerade
föredragningslistan.
§ 20
Vid omröstning gäller:
1.
2.
3.
4.

Beslut och val fattas med enkel majoritet där annat ej stadgas.
Vid lika röstetal har kurator utslagsröst.
Sluten omröstning tillämpas vid personval samt då detta särskilt begäres.
Vid kuratelsval mellan fler än 2 personer förrättas val enligt följande:
➢ den som erhållit absolut majoritet är vald
➢ där ingen uppnått absolut majoritet i första omröstningen, företas ny
omröstning mellan de båda som erhållit högsta röstetalen.

Seniorskollegium
§ 21
Seniorskollegium utgör nationens styrelse. Seniorskollegium skall övervaka att nationens
angelägenheter handhas i enlighet med dess stadgar och med nationsmötets
anvisningar, fastställda i tjänstemannainstruktion. Seniorskollegium ansvarar också för
att säkerställa ett långsiktigt perspektiv i organisationen. Seniorskollegium är ansvarigt
inför nationsmötet. Seniorskollegium fastställer antalet tjänstemän samt
tjänstemannainstruktioner undantaget seniors.

§ 22
Seniorskollegium utgörs av kurator, eller vid dennes förfall prokurator, samt 9-11
seniorer. Till senior bör väljas myndig nationsmedlem, som varit inskriven i nationen
minst 4 terminer. Övrigt kuratel är ständigt adjungerat till seniorskollegiesammanträden.
Inspektor är särskild ledamot av seniorskollegium.
Seniorskollegium är beslutsmässigt då minst 6 röstberättigade ledamöter är närvarande.
§ 23
Ordförande vid seniorsmötet är inspektor, eller vid dennes frånvaro, särskild vald
mötesordförande.
§ 24
Seniorskollegium sammanträder före varje nationsmöte, samt då kurator så finner nödigt,
dock minst var femte vecka. Sammanträde skall också ske då minst 6 ledamöter begär
det. Sådant sammanträde skall hållas inom 14 dagar. Kallelse utfärdas genom kurators
försorg senast 7 dagar före sammanträdet samt tillställes varje ledamot personligen.
Sådan kallelse skall innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet samt uppgift
om samtliga ärenden, som skall behandlas. Vid särskilt brådskande ärenden bör
sammanträde hållas efter kortare kallelsetid.
Ledamot av seniorskollegium skall vid förhinder att närvara snarast anmäla detta till
kurator.
§ 25
Omröstning sker öppet genom handuppräckning eller genom sluten votering. Vid lika
röstetal äger kurator utslagsröst. Sker omröstning genom sluten votering avgör lotten vid
lika röstetal.
§ 26
Vad som i seniorskollegium förekommer och avhandlas rörande enskilds personliga
förhållanden, får ej av någon ledamot eller till sammanträdet adjungerad yppas utanför
seniorskollegium.
Kuratel
§ 27
Kuratelet är seniorskollegiets verkställande organ och leds av kurator. Prokurator
ekonomi är ställföreträdande för kurator vid dennes bortfall.

Kuratelets sammansättning regleras av tjänstemannainstruktion, fastställd av
nationsmöte. Till medlem av kuratel, väljs myndig medlem som ska ha varit tjänsteman i
nationen minst en termin och bör ha varit inskriven i nationen minst två terminer.
De av nationsmötet utsedda tjänstemännen är underställda kurator.
§ 28
Nationens firma tecknas av kurator samt prokurator ekonomi var för sig.
Valberedning
§ 29
Valberedningen utgöres av ordförande samt 3 – 5 ledamöter.
Valberedningen och dess ordförande utses på nationsmöte på förslag av seniorskollegie.
Det åligger valberedningen att förbereda val av kuratel och tjänstemän.
Valberedningen skall senast 14 dagar före valdag anslå sitt kandidatförslag å nationens
anslagstavlor.
Övriga förslag samt motförslag skall inlämnas till nationsexpeditionen senast 7 dagar
före nationsmötet och skall påföljande dag anslås på nationens anslagstavlor och
hemsida. Val får sedan förrättas från dessa listor.
Revisorer
§ 30
Två revisorer kan enligt tjänstemannainstruktionen fortlöpande granska seniorskollegium
och övriga nationsmötet underställd organs arbete.
§ 31
Till revisor må väljas myndig person, som äger goda insikter i bokföring samt i nationens
arbete och stadgar.
Nationens revisorer äger rätt att när som helst inventera nationens kassor och övriga
tillgångar samt ta del av räkenskaper, protokoll och övriga handlingar, som berör
förvaltningen.
Revisor äger rätt att vid granskning av revisionsberättelse deltaga i seniorskollegiets
överläggningar, dock ej i besluten.
§ 32
Ledamot av seniorskollegium eller annan inför nationsmötet redovisningsskyldig får icke
väljas till revisor för granskning av förvaltning, för vilken denne har att redovisa.

Ansvarig utgivare
§ 33
Kurator är ansvarig utgivare för all publicering i nationens namn.
Disciplinnämnd
§ 34
Disciplinnämnden består av seniorskollegies medlemmar.
Ordförande är inspektor och vid dennes förfall nationsäldste senior.
Om nämndsärende gäller i detta kollegium sittande medlem skall jäv anses föreligga och
berörd ledamot äge ej närvarorätt vid disciplinnämndens sammanträde
§ 35
Vid grav anmärkning mot annan nationsmedlem har varje nationsmedlem rätt att
hänskjuta ärendet till disciplinnämnden.
Under tid för utredning äger disciplinnämnden rätt att avstänga vederbörande från sitt
uppdrag. För nationsmedlem utan uppdrag äger disciplinnämnden rätt att avstänga
denne från nationens aktiviteter för viss tid.
Tid för utredning får ej överstiga 6 veckor.
§ 36
Föremål för utredning ska ha rätt att yttra sig inför disciplinnämnden innan beslut fattas.
Disciplinnämnden beslutar om varning, avsättning från uppdrag eller avstängning från
aktivitet.
Disciplinnämndens beslut kan överklagas till nationsmöte.
Övrigt
§ 37
Ansvarsfrihet för nationsmötet underställda organ, som enligt arbetsbeskrivning är
skyldiga att lämna redogörelse för sin verksamhet, prövas för mandatperiod senast vid
nästföljande termins sista nationsmöte.
Kurators och prokurators ansvarsfrihet prövas var för sig.
§ 38

De inför nationsmötet redovisningsskyldiga skall senast den 30 september terminen efter
redovisningsperioden till revisorerna avge sin redovisning.
Redovisningen skall jämte revisionsberättelse av revisorerna framläggas inför
nationsmötet senast vid samma termins sista nationsmöte.
Redovisningen skall så långt möjligt göras i enlighet med föreningen auktoriserade
revisorers praxis.
§ 39
Seniorskollegium skall framlägga förslag till budget inför terminens första nationsmöte.
Nationsmötet fastställer därefter, med eventuella ändringar, budgeten för terminen.
§ 40
Överklagande av beslut fattat av medlem av kuratel samt av övriga tjänstemän ställes till
seniorskollegium.
Överklagande av seniorskollegiets beslut ställes till nationsmötet.
Seniorskollegiets beslut i stipendieärenden kan ej överklagas.
§ 41
För ändring i nationens stadgar fodras samstämmiga beslut fattade med 2/3 majoritet
under två på varandra följande ordinarie nationsmöten.
§ 42
Vid tvist om stadgans tolkning gäller den tolkning, som två på varandra följande
nationsmöten fastställer.
Däremellan gäller den åsikt, som framföres av kurator eller dennes ställföreträdare.

