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Göteborgs nation skall verka för nationens medlemmar under sin studietid i Lund och
därvid främja dennes studier, intressen och möjligheter till förkovran. Verksamheten
skall därför inriktas på att bidra till att skapa en god kontakt mellan nationens
medlemmar och på ett mångsidigt sätt främja en studiesocial miljö.

Göteborgs nation är neutral i religiösa, politiska och andra åskådningsfrågor.

Göteborgs nation är medlem i Studentlund och Kuratorskollegiet (KK), där Qurator
företräder nationen. Göteborgs nation är även huvudman i Akademiska Föreningens
Överstyrelse (AFÖS).

1. Inspektor
2. ProInspektor
3. Quratel
4. Hedersledamöter
5. De i nationen inskrivna studerande, vilka erlagt stadgad avgift för innevarande termin.

Den som är berättigad inträde i nationen och vill söka medlemskap, skall anmäla sig till
inskrivning efter att terminsavgift erlagts.

Berättigad inträde i nationen är antagna studenter till Lunds Universitet samt det tidigare
Öresundsuniversitetet och som inte är medlem i en annan nation i Lund. Ordinarie
medlem vid en annan nation kan erhålla stödmedlemskap, se §4 Stödmedlemskap.

Som medlem i nationen betalas en terminsavgift in i början av varje termin.
Terminsavgiften bestäms på Nationsmötet, se kap. 4.2 Sammanträde. Detta gäller ej
Inspektor, ProInspektor och hedersledamöter.

Berättigad att ansöka om inträde i Göteborgs nation som stödmedlem är studenter vid
Lunds Universitet samt det tidigare Öresundsuniversitetet som är ordinarie medlem av
annan nation. Stödmedlem har yttrande och närvarorätt men ej rösträtt.

Medlemmar i Göteborgs nation är skyldiga att inom nationens verksamhet följa och
respektera
1. Nationens stadgar
2. Policyer
3. Arbetsordningar
4. Beslut

Ordinarie nationsmedlemmar har vid Nationsmötet rätt att rösta, enligt kapitel 4.1,
§2 Rösträtt.

Ordinarie nationsmedlemmar har rätt att ansöka om nationens stipendier.

Ordinarie nationsmedlemmar har rätt att söka förtroendeposter. Stödmedlemmar har
rätt att söka tjänstemannaposter i särskilda fall.

Om man vill säga upp sitt medlemskap i nationen kan man antingen tala med Qurator i
Göteborgs nation eller sluta betala terminsavgift.

Disciplinnämnden har rätt att besluta om en person skall bli avstängd från nationen.
Personen i fråga får då inte besöka någon av nationens verksamheter. För information
kring Disciplinnämnden, se kapitel 5.7 Disciplinnämnden.

Till Hedersledamot kallar nationen utmärkt och aktad person, till vilken nationen på detta
sätt vill frambära sin hyllning.

Kallelse till Hedersledamot kan föreslås av nationsmedlem till Seniorskollegiet. Såvida
förslaget tillstyrks av Seniorskollegiet föredrages ärendet därefter på nästföljande
nationsmöte.

Till Hedersledamot är den kallad, som vid nationsmöte erhållit 2/3 majoritet av de
avgivna rösterna. Erhåller den föreslagne ej denna majoritet får ärendet ej omnämnas i
protokoll.

Nationsmötet är Göteborgs nations högsta beslutande organ.

Förslagsrätt, yttranderätt och rösträtt äger varje vid Nationsmötet närvarande ordinarie
nationsmedlem.

Ordförande vid Nationsmötet är Inspektor eller, vid dennes frånvaro, särskilt vald
mötesordförande.

Ordinarie nationsmöte är beslutsmässigt om kallelse och förslag till föredragningslista
utgått senast 14 dagar före sammanträdet. Kallelse till nationsmöte skall kungöras på
nationens hemsida. För att Nationsmötet skall vara beslutfört skall minst 25
röstberättigade personer infinna sig vid mötet.

Samtliga ordinarie nationsmedlemmar har motionsrätt. Motion ska vara inlämnad till
Qurator senast åtta dagar innan Nationsmötet. Innan motionen behandlas på
Nationsmötet ska Seniorskollegiet behandla ärendet. I de fall motionen överstiger ett
värde på 5% av gällande prisbasbelopp från fastställd verksamhetsplan och budget skall
ärendet bordläggas till nästkommande ordinarie nationsmöte då det skall tas upp som
egen punkt.

Kallelse, föredragningslista och handlingar till nationsmöte utfärdas av Qurator senast 14
dagar före sammanträdet genom anslag på nationens hemsida. Justerad
föredragningslista skall kungöras på nationens hemsida senast sju dagar före
Nationsmötet.

För innehåll i ärende, vilket är upptaget på föredragningslistan till nationsmöte, skall
redogörelse finnas att tillgå för nationsmedlemmar. På nationsmöte får beslut fattas i
ärende, vilket medtagits i den justerade föredragningslistan.

Nationsmötet tillkommer att förrätta val av Inspektor, Proinspektor, ledamöter i
Seniorskollegiet, Qurator, ProQurator Ekonomi, ProQurator Social, tjänstemän,
hedersledamöter, ledamöter i nationens stiftelser och revisorer.

Vid omröstning gäller:
1. Beslut och val fattas med enkel majoritet där annat ej stadgas.
2. Vid lika röstetal har Qurator utslagsröst.
3. Sluten omröstning tillämpas vid personval samt då detta särskilt begärs.
4. Vid Quratelsval mellan fler än två personer förrättas val enligt följande:
4.1. den som erhållit enkel majoritet är vald
4.2. där ingen uppnått enkel majoritet i första omröstningen, företas ny
omröstning mellan de båda som erhållit högsta röstetalen.

Under året skall det hållas sex ordinarie nationsmöten, tre på höstterminen och tre på
vårterminen.
Dagordning
- Öppnande
- Val av mötesordförande
- Upprättande och godkännande av röstlängd.
- Val av två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet.
- Val av två rösträknare
- Prövning av om mötet blivit behörigen sammankallat/fråga om stämman blivit
stadgeenligt utlyst
- Godkännande av kallelsen
- Godkännande av föredragningslista
- Beslut för respektive möte stadgas nedan
- Motioner
- Övriga frågor
- Avslutande

Höstterminens första ordinarie nationsmöte bör äga rum mellan
15 augusti - 30 september. Under mötet skall beslutas:
1. Seniorskollegiets ordförande
2. Valberedningens ordförande
3. Valberedningens vice ordförande
4. Ledamöter och suppleanter till AFÖS
5. Övriga ärenden i enlighet med Inspektor, Seniorskollegiets eller Qurators önskan
eller i övrigt i enlighet med kapitel 4.1, §5 Motion

Höstterminens andra möte bör äga rum mellan 1 oktober - 15 november. Under mötet
skall beslutas:
1. Qurator
2. ProQurator Social
3. Övriga ärenden i enlighet med Inspektor, Seniorskollegiet eller Qurators önskan
eller i övrigt i enlighet med kapitel 4.1, §5 Motion

Höstterminens tredje möte bör äga rum mellan 15 november och 20 december. Under
mötet skall beslutas:
1. Revisorernas berättelse över ProQurator Ekonomis förvaltning under det senaste
räkenskapsåret.
2. Ansvarsfrihet för ProQurator Ekonomi
3. Ansvarsfrihet för Seniorskollegiet
4. Resultatdisposition, fastställande av balans och resultatrapport.
5. Tjänstemän för nästkommande termin
6. Budget för nästkommande termin
7. Ledamöter i stiftelser
8. Nationsavgiftens storlek för nästkommande termin
9. Övriga ärenden i enlighet med Inspektor, Seniorskollegiets eller Qurators önskan
eller i övrigt i enlighet med kapitel 4.1, §5 Motion

Vårterminens första ordinarie nationsmöte bör äga rum mellan 5 januari - 30 februari.
Under mötet skall beslutas:
1. Seniorskollegiets ordförande
2. Valberedningens ordförande
3. Valberedningens vice ordförande
4. Ledamöter och suppleanter till AFÖS
5. Övriga ärenden i enlighet med Inspektor, Seniorskollegiets eller Qurators önskan
eller i övrigt i enlighet med kapitel 4.1, §5 Motion

Vårterminens andra möte bör äga rum mellan 1 mars - 15 april. Under mötet skall
beslutas:
1. ProQurator Ekonomi
2. Revisor
3. Övriga ärenden i enlighet med Inspektor, Seniorskollegiets eller Qurators önskan
eller i övrigt i enlighet med kapitel 4.1, §5 Motion

Vårterminens tredje möte bör äga rum 15 april -30 maj. Under mötet skall beslutas:
1. Ansvarsfrihet för Qurator
2. Ansvarsfrihet för Seniorskollegiet
3. Tjänstemän för nästkommande termin
4. Budget för nästkommande termin.
5. Ledamöter i stiftelser
6. Nationsavgiftens storlek för nästkommande termin
7. Övriga ärenden i enlighet med Inspektor, Seniorskollegiets eller Qurators önskan
eller i övrigt i enlighet med kapitel 4.1, §5 Motion

Extra nationsmöte hålles då Inspektor, Qurator eller Seniorskollegiet finner detta
nödvändigt. Extra nationsmöte skall även hållas då någon av nationens revisorer så
önskar eller då minst 25 röstberättigade nationsmedlemmar hos Qurator skriftligen
begär nationsmöte för behandling av visst angivet ärende. Extra nationsmöte skall hållas
inom 28 dagar från det att begäran kommit Qurator tillhanda.

Nationsmöte må ej hållas 1 juni – 15 augusti och 21 december – 4 januari. Nationsmöte
får inte hållas på annan ort än Lund.

Nationsmötet tillkommer att pröva frågor om ansvarsfrihet. Vid prövning av
ansvarsfrihet för Nationsmötet underställda organ, skall de som enligt arbetsbeskrivning
är skyldiga att lämna redogörelse för sin verksamhet göra så.

Frågan om ansvarsfrihet för ledamöter av Seniorskollegiet skall behandlas, på det tredje
ordinarie nationsmöte för varje termin, då ordförande för Seniorskollegiet lämnat in
Seniorskollegiets verksamhetsberättelse från föregående termin.

Frågan om ansvarsfrihet för Qurator skall behandlas på sista Nationsmötet under
vårterminen efter det att Quratorn lämnat sin post, då Quratorn lämnat in en
verksamhetsbeskrivning för sitt verksamhetsår.

Frågan om ansvarsfrihet för ProQurator Ekonomi skall behandlas på sista Nationsmötet
under höstterminen efter det att ProQurator Ekonomi gått av sin post och i tid lämnat in
slutförd resultat och balansrapport till revisor.

Nationen skall stå under överinseende av Inspektor. Inspektor skall övervaka att
Seniorskollegiet handhar nationens angelägenheter i enlighet med dessa stadgar, samt av
Qurator kontinuerligt informerar om nationens verksamhet.

Inspektor utses bland Universitetets lärare av ordinarie nationsmöte på förslag av
Seniorskollegiet för en tid av fem år. Önskar Inspektor avgå under pågående
mandatperiod, förrättas nytt val varifrån ny mandatperiod räknas. Nationsmöte har rätt
att, med förslag av Seniorskollegiet, avsätta Inspektor innan avslutad mandatperiod.

Inspektor har yttranderätt och förslagsrätt vid nationsmöte och vid Seniorskollegiets
möten. Inspektor är ej medansvarig för beslut fattat av nationsmöte eller Seniorskollegiet
och äger därmed ej rösträtt.

Till ProInspektor utses person med intresse för nationens verksamhet. ProInspektor
biträder Inspektor i dennes arbete och agerar i Inspektors ställe vid dennes frånvaro.

Personen behöver ej vara lärare vid Universitet. Proinspektor utses av ordinarie
nationsmöte på förslag av Seniorskollegiet för en tid av fem år. Önskar ProInspektor avgå
under pågående mandatperiod, förrättas nytt val varifrån ny mandatperiod räknas.
Nationsmöte har rätt att, med förslag av Seniorskollegiet, avsätta ProInspektor innan
avslutad mandatperiod.

ProInspektor har yttranderätt och förslagsrätt vid nationsmöte och Seniorskollegiets
möten. ProInspektor är ej medansvarig för beslut fattat av nationsmöte och
Seniorskollegiet och äger därmed ej rösträtt.

Seniorskollegiet utgör nationens styrelse och är nationens högst beslutande organ för
tiden mellan nationsmöten. Seniorskollegiet skall övervaka att nationens angelägenheter
handhas i enlighet med dess stadgar och med Nationsmötets anvisningar, fastställda i
arbetsbeskrivning. Seniorskollegiet ansvarar också för att säkerställa ett långsiktigt
perspektiv i organisationen, av ekonomisk, strategisk och långsiktig karaktär.
Seniorskollegiet är ansvariga inför Nationsmötet.
Att bedriven verksamhet sker i enlighet med nationens stadgar, gällande lagar och
förordningar samt i enlighet med gällande myndighetskrav och beslut.

Seniorskollegiet åläggs att
1. Besluta om ekonomiska angelägenheter
2. Utöva tillsyn över Quratelets förvaltning
3. Besluta om utdelning av nationens stipendier, där annat ej stadgas
4. Se över policyer
5. Fastställer antalet tjänstemän samt deras arbetsbeskrivning, undantaget
ledamöter av Seniorskollegiet
6. Upprätta förslag på lämpliga kandidater till ledamöter och suppleanter till AFÖS
7. Upprätta förslag på lämpliga kandidater till Inspektor och ProInspektor
8. Kan vid behov tillsätta tidsbegränsade och personligt bundna projektposter
9. Handlägga övriga frågor som anförtros Seniorskollegiet

Seniorskollegiet utgörs av Qurator samt nio till elva ledamöter. Till ledamot av
Seniorskollegiet skall väljas myndig ordinarie nationsmedlem, vilken bör ha varit
inskriven i nationen minst fyra terminer. Personen skall ha slutfört minst en termin som
tjänsteman i nationen men bör minst sitta på sin andra termin som tjänsteman.

Ledamöter av Seniorskollegiet väljs på två terminer. På varje termins tredje nationsmöte
bör väljas det antal ledamöter så att totala antalet ledamöter är nio till elva stycken. Är
Seniorskolleiget ej beslutsföra (enligt antalet valda ledamöter) enligt §7 Beslutsförhet,
kan ledamöter väljas på extrainsatt nationsmöte.

Röstberättigade inom Seniorskollegiet är samtliga ledamöter
Seniorskollegiets ordförande har utslagsröst vid lika röstetal.

samt

Qurator.

ProQurator Ekonomi, ProQurator Social, Inspektor, ProInspektor samt i särskilda fall
adjungerade nationsmedlemmar.

Seniorskollegiet är beslutsföra då minst sex röstberättigade ledamöter är närvarande.

Ordförande vid Seniorskollegiets sammanträden är Inspektor eller vid dennes frånvaro
särskild vald mötesordförande.

Seniorskollegiet sammanträder innan varje nationsmöte, samt då Qurator så finner
nödvändigt, dock minst var femte vecka. Sammanträde skall också ske då minst sex
ledamöter begär det. Sådant sammanträde skall hållas inom 14 dagar.

Kallelse utfärdas av Qurator senast sju 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
Seniorskollegiet skall vid förhinder att närvara snarast anmäla detta till Qurator.

Omröstning sker genom öppen eller sluten votering. Vid lika röstetal äger
Seniorskollegiets ordförande utslagsröst. Sker omröstning genom sluten votering avgör
lotten vid lika röstetal.

Vid behov kan beslut fattas utanför Seniorskollegiets sammanträde, per capsulam. I detta
fall måste samtliga ledamöter av Seniorskollegiet meddela att de är redo att gå till beslut.

Vad som i Seniorskollegiet förekommer och avhandlas rörande enskilds personliga
förhållanden, får ej av någon ledamot eller till sammanträdet adjungerad yttras utanför
Seniorskollegiet.

Seniorskollegiets möten protokollförs av ProQurator Social samt justeras av två vid mötet
utsedda seniorsledamöter. Vid ProQurator Socials frånvaro väljs lämplig mötesdeltagare.

Quratelet är nationens verkställande organ och leds av Qurator. Quratelet är ansvariga för
expeditionen och skall vara tillgängliga under expeditionens öppettider samt fullfölja sina
uppgifter i enlighet med såsom de preciseras i Quratelets gemensamma
arbetsbeskrivning.

Quratelets sammansättning består av Qurator, ProQurator Ekonomi och ProQurator
Social. Till medlem av Quratel, väljs ordinarie nationsmedlem som är minst 20 år gammal
och som enligt Länsstyrelsen anses vara lämplig som person av betydande inflytande.
Personen skall ha slutfört minst en termin som tjänsteman i nationen men bör minst sitta
på sin andra termin som tjänsteman.

Nationens firma tecknas av Qurator samt ProQurator Ekonomi var för sig.

Qurator är ansvarig utgivare för all publicering i nationens namn.

Qurator åläggs:
1. Att vara Göteborgs nations främsta representant
2. Att tillse att Göteborgs nations stadgar följs
3. Att hålla erforderlig kontroll över Göteborgs nations verksamhet
4. Att ansvara för att beslut fattade av Nationsmöte, Seniorskollegiet och Quratelet
verkställs
5. Att vid Nationsmöte och Seniorskollegiets sammanträden rapportera om
nationens verksamhet
6. Att fullfölja sina uppgifter i enlighet med såsom de preciseras i Qurators
arbetsbeskrivning
7. Att ansvara för att bedriven verksamhet sker i enlighet med nationens stadgar,
gällande lagar och förordningar samt i enlighet med gällande myndighetskrav och
beslut.

ProQurator Ekonomi åläggs:
1. Att ansvara för Göteborgs nations ekonomiska förvaltning
2. Att vid Qurators förfall träda i dennes ställe och sköta dennes åligganden
3. Att vid Nationsmöte och Seniorskollegiets sammanträden rapportera om
nationens ekonomi
4. Att sammanställa terminsresultat
5. Att efter sin mandatperiod utföra årsbokslut och i skälig tid lämna in denna till
revisor för godkännande

6. Att fullfölja sina uppgifter i enlighet med såsom de preciseras i ProQurator
Ekonomis arbetsbeskrivning

ProQurator Social åläggs:
1. Att ansvara för nationens lokaler
2. Att ansvara för nationens löpande inköp
3. Att ha regelbunden kontakt med tjänstemän gällande deras åtaganden
4. Att fullfölja sina uppgifter i enlighet med såsom de preciseras i ProQurator Socials
arbetsbeskrivning

Tjänstemän åläggs:
1. Att ansvara för att lokalerna där verksamheten förekommer är välstädade och i
god ordning
2. Att ansvara för utkvitterade nycklar och inventarier
3. Att i slutet av terminen göra en utvärdering av terminen som gått i form av ett
testamente som lämnas till efterträdare
4. Att fullfölja sina uppgifter i enlighet med postens arbetsbeskrivning

Tjänstemän har förmåner enligt gängse arbetsbeskrivning.

Val av tjänstemän sker på vårterminens och höstterminens tredje ordinarie nationsmöte.
Vid ansökan av tjänstemannapost skall den sökande erlägga sanningsenlig, relevant
information till valberedningen.

Om tjänsteman inte sköter sin post enligt gängse arbetsbeskrivning har Quratelet i
samråd med Seniorskollegiet rätt att avsätta personen från posten.

Arbetsbeskrivningarna för de olika tjänstemannaposterna finner man på expeditionen
samt på Göteborgs nations hemsida. Arbetsbeskrivningar beslutas av Seniorskollegiet
samt av Quratelet och skall spegla de uppgifter som tjänstemän är skyldiga att följa.

Valberedningen åläggs:
1. Att förbereda val av Quratelsmedlemmar, ledamöter av Seniorskollegiet och
tjänstemän

2. Att förvissa sig om att endast de som uttryckligen accepterat nomineringen
föreslås till post
3. Att fullfölja sina uppgifter i enlighet med i valberedningens arbetsbeskrivning

Valberedningen består av två representanter från Seniorskollegiet som utgör ordförande
och vice ordförande, vilka röstas in på Nationsmötet från förslag av Seniorskollegiet. I
valberedningen finns även tjänstemannakåren representerad i form av två sittande
tjänstemän. Nationens övriga medlemmar är representerad i form av två stycken
medlemmar i nationen, vilka inte är sittande tjänstemän.

Valberedningen skall senast 14 dagar före valdag anslå sitt kandidatförslag via nationens
hemsida. Övriga förslag samt motförslag skall komma Qurator tillhanda senast åtta dagar
innan Nationsmötet då valet skall ske och skall påföljande dag anslås på nationens
hemsida. Val får sedan förrättas från dessa listor.

Valberedningens överläggningar är konfidentiella.

Disciplinnämnden beslutar om varning, avsättning från uppdrag eller avstängning från
nationens verksamheter, för nationsmedlemmar samt icke nationsmedlemmar, när skäl
för detta föreligger. Under tid för utredning äger disciplinnämnden rätt att avstänga
vederbörande från sitt uppdrag.

Tid för utredning får ej överstiga sex veckor, med undantag för sommaruppehåll och
vinteruppehåll.

Disciplinnämnden består av Seniorskollegiets ordförande, minst en ledamot av
Seniorskollegiet samt Qurator. Ordförande i nämnden är Inspektor och vid dennes förfall
nationsäldste ledamot av Seniorskollegiet.

Om ärende i disciplinnämnden gäller sittande medlem i disciplinnämnden skall jäv anses
föreligga och berörd ledamot har inte närvarorätt vid disciplinnämndens sammanträde.

Vid grav anmärkning mot nationsmedlem eller vid upprörande händelse på någon av
nationens verksamheter, har varje berörd individ rätt att hänskjuta ärendet till
disciplinnämnden.

Föremål för utredning skall ha rätt att yttra sig inför disciplinnämnden innan beslut fattas.
Disciplinnämndens beslut kan överklagas av inblandade i ärendet till Nationsmötet.

Göteborgs nations räkenskapsår är 1/7 – 30/6.

Nationskassans medel skall, med undantag för vad som skäligen bör hållas tillgängligt för
omedelbara behov, innestå i bank. För medel som ej anses nödvändiga för nationens
löpande utgifter äger Seniorskollegiet rätten att besluta annan säker placering i enlighet
med nationens placeringspolicy.

Avtal som sträcker sig över berörd firmatecknares mandatperiod eller överstiger av
Seniorskollegiet fastställt belopp får ej tecknas utan godkännande av Seniorskollegiet.

För granskning av räkenskaperna och Seniorskollegiets förvaltning skall ordinarie
nationsmöte, för en period om 1 år, utse en revisor.

Revisorer för Göteborgs nations räkenskaper väljs under vårens andra ordinarie
nationsmöte. Till revisor skall väljas lämplig person med goda ekonomiska kunskaper och
kunskap om nationens verksamhet.

Revisorer skall till Seniorskollegiet senast sju dagar innan höstterminens tredje ordinarie
nationsmöte, efter varje avklarat räkenskapsår, avge en till Nationsmötet ställd
revisionsberättelse med följande innehåll:
-

Ett uttalande om årsrapporten gjorts upp enligt god redovisningssed eller inte.
Om det vid granskningen har kommit fram att Seniorskollegiet, ledamot av
Seniorskollegiet eller medlem av Quratelet gjort något fel som bryter mot stadgarna.
Övriga upplysningar som revisorn önskar ge medlemmarna och övriga intressenter.
En rekommendation till Nationsmötet om att fastställa årsrapporten eller inte. I det
fall det inte rekommenderas skall detta motiveras.

-

En rekommendation till Nationsmötet att ge ansvarsfrihet åt Seniorskollegiet eller att
inte. I det fall ansvarsfrihet inte kan rekommenderas skall detta motiveras.
En rekommendation till Nationsmötet att ge ansvarsfrihet åt ProQurator Ekonomi
eller att inte. I det fall ansvarsfrihet inte kan rekommenderas skall detta motiveras.

För ändring i nationens stadgar fordras samstämmiga beslut fattade med 2/3 majoritet
under två ordinarie nationsmöten, där det andra skall vara motsvarande möte
nästföljande termin.

Nationen skall upplösas när förutsättningarna för en fortsatt verksamhet inte längre är
för handen, vilket anses vara fallet om antalet medlemmar nedgått så kraftigt att
kvarvarande medlemmar inte längre kan anses behörigen representera de syften som
nationen har enligt 1.1 §1.
För upplösning av nationen erfordras beslut med minst tre fjärdedelars majoritet vid
särskild omröstning vid två ordinarie nationsmöten med minst 6 månader och högst 18
månaders mellanrum.
Nationsmötet skall i sådant fall samtidigt bestämma om disposition av nationens
tillgångar. Vid nationens upplösning skall kvarvarande tillgångar användas för ändamål
som åsyftas i 1.1 §1.

Vid tolkning av stadgarna gäller Seniorskollegiets åsikt intill dess att nationsmöte beslutat
i saken.

Överklagande av beslut fattat av medlem av Quratel samt av övriga förtroendevalda ställs
till Seniorskollegiet. Överklagande av Seniorskollegiets beslut ställs till Nationsmötet.
Seniorskollegiets beslut i stipendieärenden kan ej överklagas.

Policyer utformas av Seniorskollegiet i samråd med Quratelet och skall finnas tillgängliga
på nationens hemsida. Nationens medlemmar är ansvariga för att respektera nationens
policyer.

