REGLEMENTE FÖR NATIONSSTYRELSEN
Senast ändrad: 2014-04-13
Förutom vad som föreskrivs i nationens stadgar främst i 3, 4 och 11 kap ska för styrelsen gälla
följande reglemente.
1§
Styrelsen åligger:
att
att
att
att
att
att

att

att

sammanträda minst tre gånger per landskapsperiod
tillsammans med seniorskollegiet till landskapet ge förslag till utdelande av nationens
stora förtjänstmedalj
efter att ha gett seniorskollegiets presidium tillfälle att yttra sig över nomineringarna
fatta beslut om utdelande av nationens förtjänstmedalj i silver
fatta beslut om utdelande av nationens förtjänstmedalj
om situationen kräver det tillfälligt besätta poster som väljs av landskapet
före maj månads utgång, varje jämnt kalenderår för de kommande två verksamhetsåren
utse:
revisionsförman
två ledamöter av revisionsutskottet
före maj månads utgång, varje udda kalenderår för de kommande två verksamhetsåren
utse:
två ledamöter av revisionsutskottet
före maj månads utgång för det kommande verksamhetsåret utse:
krönikör
chefredaktör för Norrlands Varjehanda
redaktörer för Norrlands Varjehanda
redaktörer för Norrlandsradion
fyra ledamöter av kontaktutskottet
marskalk
sånganförare
biträdande sånganförare
fanbärare
biträdande fanbärare
teknisk föreståndare
arkivarie
biträdande arkivarie
nationsfotograf
biträdande nationsfotograf
två nationssekreterare
biträdande bibliotekarie
pr-förman
en ledamot i informationsutskottet
biträdande kulturförman
en ledamot i kulturutskottet
internationell sekreterare
en stipendiatvärd
två ledamöter i arrangemangsutskottet

att

före maj månads utgång för kommande termin utse:
arbetsutskottets ledamöter
firmatecknare

att

före december månads utgång för det kommande räkenskapsåret utse:
ledamöter i biblioteksutskottet
recentiorsförman
fyra ledamöter av kontaktutskottet
två stipendiatvärdar
idrottsförman
idrottsutskottets sektionsledare
marskalk
två ledamöter i informationsutskottet
programgeneral
kulturförman
två ledamöter i kulturutskottet
biträdande teknisk föreståndare
antikvarie
biträdande antikvarier
datorförman
före december månads utgång för kommande termin utse:
arbetsutskottets ledamöter
firmatecknare

att

att

vid behov utse:
ansvarig utgivare av Norrlands Varjehanda
ansvarig utgivare för Norrlandsradion
inventerare av nationens matlager
inventerare av nationens dryckeslager
lördagsfikavärdinnor
cafévärdinnor
klubbvärdar
pubvärdar

att

vart fjärde år utse nationskamrat

att

med särskilt beslut bemyndiga styrelsens ordförande att tillsvidare utse funktionärer.
Sådant beslut får inte avse: nationskamrat, ansvarig utgivare av Norrlands Varjehanda,
chefredaktör för Norrlands Varjehanda, ansvarig utgivare för Norrlandsradion,
idrottsförman, recentiorsförman, internationell sekreterare, nationssekreterare,
biträdande bibliotekarie, antikvarie, arkivarie, teknisk föreståndare, marskalk eller
firmatecknare

2§
Nationsstyrelsens ordförande åligger:
att
att
att
att

tillsammans med vice ordförande förbereda och leda styrelsens arbete
inför varje styrelsemöte sammankalla arbetsutskottet
i den mån styrelsens så beslutat utse funktionärer
tillse att nationsstyrelsens beslut genomförs

att
att
att

att
att

föra ett beslutsregister över av styrelsen tagna beslut och fortlöpande uppdatera
styrelsen om genomförandet av dessa
hålla styrelsen underättad om relevanta beslut och diskussioner förda inom
Kuratorskonventet
fortlöpande informera styrelsen om alla nationshändelser av vikt särskilt sådant som
berör nationens organisation, externa kontakter, disciplinära ärenden och
medlemsärenden
inför varje möte tillse att styrelsens ledamöter och suppleanter har ett relevant
beslutsunderlag
vid viceordförandes förfall fullgöra dennes plikter

3§
Nationsstyrelsens vice ordförande åligger:
att
att
att
att

tillsammans med ordförande förbereda och leda styrelsens arbete
inom sitt ansvarsområde ansvara för att nationsstyrelsens beslut genomförs
tillsammans med controller/inköpsansvarig fortlöpande informera styrelsen om
nationens ekonomiska ställning samt att informera om nationens programverksamhet
vid ordförandes förfall fullgöra dennes plikter

4§
Inspektor och proinspektor, nationens klubbverk och controller/inköpsansvarig är adjungerade
till styrelsen
5§
Styrelsens arbetsutskott består av styrelsens ordförande och vice ordförande samt två till sex
valda ledamöter. Inspektor, proinspektor, controller/inköpsansvarig och skattmästarna är
adjungerade till arbetsutskottet.
6§
Arbetsutskottet åligger:
att
att
att

sammanträda inför varje styrelsemöte
inför styrelsens möten bereda de frågor som inte skall beredas av annan instans eller
person och om möjligt komma med beslutsrekommendationer
bistå ordförande och vice ordförande

7§
Vid sammanträde med nationsstyrelsen ska föredragningslistan utöver stadgeenliga ärenden
och sådana ärenden som för övrigt är påkallade, innehålla följande punkter:
1. Sammanträdets öppnande
2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
3. Kallelseförfarandet
4. Adjungering
5. Justering av röstlängden
6. Fastställande av föredragningslistan
7. Protokoll från föregående sammanträde
8. Meddelanden
9. Ekonomisk rapport
10. Övriga frågor

11. Ordet fritt
12. Sammanträdets avslutande

