Reglemente för nationens seniorer och seniorskollegium
Förutom vad som skrivs i nationen stadgar, främst kapitel 3, 8 och 18, skall för nationens
seniorer och seniorskollegium gälla följande reglemente.
§1
Kollegiets ordinarie sammankomster skall hållas senast en vecka före landskapsperiodens tredje
lagtima landskap. Extra sammankomst skall hållas om presidiet begär det eller om tio seniorer
skriftligen begär det. Extra sammankomst skall hållas senast två veckor efter det att begäran kom
ordföranden till del. Vid extra sammankomst får behandlas endast den eller de frågor som för
vilka kollegiet sammankallats. Kallelse till seniorskollegiet skall anslås på nationen minst en vecka
före kollegiets sammankomst samt införas i Norrlands Varjehanda.
§2
Presidiet utgöras av ordförande, medlemssekreterare, sekreterare och tre övriga ledamöter. Val av
presidium för de två nästkommande verksamhetsåren förrättas vid vårterminens ordinarie
sammankomst.
§3
Presidiet är beslutsmässigt när minst fyra av ledamöterna, däribland ordföranden eller vice
ordföranden är närvarande.
§4
Presidiet åligger:
Att
bereda samtliga ärenden som skall behandlas av kollegiet
Att
bistå förste kurator med att hålla nationens register över hedersledamöter aktuellt
Att
i tillämpliga delar bistå i och främja nationens verksamhet för alumner
§5
Ordföranden åligger:
Att
kalla nationens seniorer till kollegium
Att
förbereda och leda kollegiets och presidiets verksamhet
Vid förfall för ordföranden övertar vice ordföranden dennes åligganden.
§6
Medlemssekreteraren åligger:
Att
sammanställa till kollegiet ställda ansökningar
Att
ansvara för förteckning över nationens seniorer
§7
Sekreteraren åligger:
Att
föra protokoll vid kollegiets och presidiets sammankomster
Protokoll skall justeras av ordföranden och vid sammankomsten valda justeringsmän.
§8
Presidiet skall i övrigt inom sig fördela arbetet.
§9
Kollegiet får, inför val av presidium, utse valberedning.

§ 10
Fråga, som inte behandlas av presidiet, kallas övrig fråga. Övrig fråga får, när tre fjärdedelar av de
närvarande seniorerna medger det, upptas till behandling och beslut.
§ 11
Förslag till val av hedersledamot får inte behandlas som en övrig fråga.
§ 12
Vid beslut om förslag till utseende av hedersledamot erfordras för bifall min tre fjärdedelars av de
giltiga, avgivna rösterna.
§ 13
Beslut får inte fattas under punkten ordet fritt.
§ 14
Vid kollegiets ordinarie sammankomst skall föredragningslistan utöver stadgeenliga ärenden och
sådana ärenden som för övrigt är påkallade, innehålla följande punkter:
1. Sammankomstens öppnande
2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
3. Kallelseförfarande
4. Adjungering
5. Fastställande av föredragningslistan
6. Protokoll från föregående sammanträde
7. Meddelanden
8. Ansökningar
9. Förslag till utseende av hedersledamöter
10. Övriga frågor
11. Ordet fritt
12. Sammanträdets avslutande
§ 15
Vid kollegiets extra sammankomst skall föredragningslistan utöver det eller de ärenden som
föranlett kollegiets sammankomst, innehålla följande punkter:
1. Sammankomstens öppnande
2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
3. Kallelseförfarande
4. Adjungering
5. Fastställande av föredragningslistan
6. Ordet fritt
7. Sammanträdets avslutande

