INSTRUKTION FÖR INTERNATIONELLA UTSKOTTET
Förutom vad som föreskrivs i nationens stadgar, främst kapitel 3, 4 och 12 ska för internationella
utskottet gälla följande instruktion.
§1
Protokoll ska föras av en vid sammanträdet utsedd sekreterare och justeras av ordföranden.
§2
Internationella utskottet åligger:
att
att
att
att
att
att
att
att

under internationella sekreterarens ledning planera och genomföra nationens
internationella verksamhet
planera och genomföra nationens del av stipendiatveckan
under varje termin anordna en internationell afton, där nationens utländska
medlemmar särskilt inbjuds
hålla sig informerat om den internationella verksamheten som bedrivs genom
sammarbetet i internationella konventet, av kårer vid Uppsala universitet och
Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala och av Studenthälsan
hålla sig informerat om internationella konventets verksamhet
före den femtonde oktober till styrelsen lämna verksamhetsplan med äskande för
det kommande räkenskapsåret
före sista september till styrelsen lämna en halvårsrapport rörande genomförandet
av den aktuella verksamhetsplanen
före sista februari till styrelsen lämna en verksamhetsberättelse för det förutvarande
räkenskapsåret

§3
Internationella sekreteraren åligger:
att
att
att
att
att

vara ordförande i internationella utskottet
ansvara för att redogörelse på engelska för nationens verksamhet införs i
informationsnumret av Norrlands varjehanda eller finns att tillgå på nationens
kansli
ansvara för att engelskspråkig redogörelse införs i Norrlands Varjehanda minst en
gång per termin
bland stipendiatvärdarna fördela vännationerna som speciella ansvarsområden
ingå i internationella konventet

§4
Stipendiatvärd åligger:
att
att
att
att

i samråd med förste och andre kurator vara värd för nationens stipendiater
vid förfall för internationella sekreteraren, på uppmaning av denne, fullgöra dennes
åligganden
vara internationella sekreteraren behjälplig i dennes arbete
inom sitt speciella ansvarsområde läsa in sig på historik om vänföreningen och
utbytet, samla information om detta och kopior av korrespondens i en speciell

pärm, läsa vänföreningens tidning och överhuvudtaget vara välinformerad inom
detta område
§5
Vid sammanträde med internationella utskottet ska föredragningslistan utöver stadgeenliga
ärenden och sådana ärenden som för övrigt är påkallade, innehålla följande punkter:
1. Sammanträdets öppnande
2. Val av en justeringsman tillika rösträknare
3. Val av mötessekreterare
4. Kallelseförfarandet
5. Adjungering
6. Fastställande av föredragningslistan
7. Protokoll från föregående sammanträde
8. Meddelanden
9. Övriga frågor
10. Ordet fritt
11. Sammanträdets avslutande
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