INSTRUKTION FÖR KULTURUTSKOTTET
Förutom vad som föreskrivs i nationens stadgar, främst kapitel 3, 4 och 12, ska för
kulturutskottet gälla följande instruktion:
§1
Kulturutskottet åligger:
att
att

att
att
att
att
att
att
att
att

under kulturförmannens ledning planera, samordna och utveckla nationens
kulturella verksamhet
anordna minst två kulturella aktiviteter per termin, dessa kan vara till exempel en
konstutställning, en konstvandring på nationen, ett museibesök, en norrländsk
matlagningskurs eller provning, en boklansering, en poesiafton, en filmvisning med
efterföljande diskussion eller en talarmiddag
sträva efter en anknytning till Norrland eller nationen i de kulturella aktiviteterna
synliggöra nationens kulturarv och verksamhet för allmänheten i Uppsala
verka för att ett brett spektrum kultur kan upplevas på nationen och uppskattas av
alla kategorier av medlemmar
hålla sig informerat om kulturella projekt som arrangeras av andra nationer eller
aktörer.
utlysa samt bereda valet av kulturpristagare enligt statuten för nationens kulturpris
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

§2
Kulturförmannen åligger:
att
att
att
att

vara ordförande i kulturutskottet
bereda kulturutskottets ärenden och vara sammankallande till möten
leda kulturutskottets arbete
fortlöpande ha kontakt med de intresseorganisationer vid nationen som bedriver
kulturell verksamhet.

§3
Biträdande kulturförman åligger:
att
att

vara vice ordförande i kulturutskottet
bistå kulturförmannen i dennes åtaganden.

§4
Ledamot i kulturutskottet åligger:

att

vara kulturförmannen behjälplig i dennes arbete

att

delta i de kulturella aktiviteter som arrangeras av nationen.

§5
Protokoll ska föras av en vid sammanträdet utsedd sekreterare och justeras av ordföranden samt
av en vid sammanträdet vald justeringsperson.
§6
Vid sammanträde med kulturutskottet ska föredragningslistan utöver stadgeenliga ärenden och
sådana ärenden som för övrigt är påkallade, innehålla följande punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Sammanträdets öppnande
Val av en justeringsperson tillika rösträknare
Val av mötessekreterare
Kallelseförfarandet
Adjungeringar
Fastställande av föredragningslistan
Protokoll från föregående sammanträde
Meddelanden
Övriga frågor
Ordet fritt
Sammanträdets avslutande
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