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Kapitel 1
Nationens uppgift
1§
Norrlands nation i Uppsala har till uppgift att som en partipolitiskt och religiöst obunden
sammanslutning av studerande främst med anknytning till Jämtlands, Västernorrlands,
Västerbottens och Norrbottens län, verka för att skapa en miljö, som befrämjar medlemmarnas
studier, trivsel och personliga utveckling under studietiden i Uppsala.
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Kapitel 2
Medlemskap och hedersbetygelser
1§
Berättigad att vinna inträde i nationen är varje vid Uppsala universitet eller vid Sveriges
lantbruksuniversitet i Uppsala inskriven studerande. Sådan medlem kallas primärmedlem.
2§
Studerande vid annan postgymnasial utbildning i Uppsala kan beviljas inträde som
primärmedlem av förste kurator efter skriftlig framställan.
3§
Studerande vid annan utbildning i Uppsala kan beviljas inträde som primärmedlem efter
skriftlig framställning till nationens styrelse.
4§
Landskapet kan utse primärmedlem till senior. Om seniorernas organisation och verksamhet
föreskrivs i 13 kap. Förutvarande senior som återinträder i nationen, blir därmed återigen senior.
5§
Efter skriftlig framställning till förste kurator kan denne bevilja sekundärt medlemskap för en
termin åt den som fyllt 18 år och som är gift, partner eller sambo med primärmedlem. Till
framställningen skall bifogas personbevis eller ett av medlemmen avgivet och av två andra
medlemmar bestyrkt intyg om att sökanden fyller angivna krav. Efter framställning åtföljd av
förnyat bestyrkande kan dylikt medlemskap förlängas för en termin åt gången. Sekundär
medlem har inte rösträtt och kan inte väljas till förtroendeman eller nationsfunktionär men har
eljest samma rättigheter och skyldigheter som primärmedlem.
6§
Nationsmedlem, vilken efter avslutade studier önskar kvarstå eller återinträda i nationen, kan
göra detta mot erläggande av stadgad nationsavgift. Sådan medlem kallas alumn.
7§
Vill någon inträda i nationen skall han lämna de uppgifter som erfordras för prövning av frågan
om medlemskap och efter beviljat inträde erlägga stadgade avgifter.
8§
Medlem som önskar utträde ur nationen, skall anmäla detta till nationens förste kurator. Vid
utträde återbetalas inte erlagda nationsavgifter.
Nationens hedersbetygelser
9§
Nationen kan för livstiden välja förtjänt person till hedersledamot. Den valde skall installeras
senast tre år efter det att valet förrättades. I annat fall förfaller kallelsen. Hedersledamoten är
fritagen från varje förpliktelse enligt detta kapitel men har rätt att delta i nationens
sammankomster såsom primärmedlem. Hedersledamot som inte samtidigt är betalande
medlem, har inte rösträtt.
10 §
Norrlands nations förtjänstmedalj finns i tre valörer. Dessa utdelas i enlighet med de regler som
fastställts av landskapet.
4

Om nationsmedlems förhållande till nationen
11 §
Nationsmedlem skall erlägga nationsavgift enligt landskapets beslut.
12 §
Nationsavgift fastställs i budget enligt särskilt beslut av landskapet varje räkenskapsår.
Nationsavgift, som skall erläggas av medlem per termin, får inte överstiga en procent av
prisbasbeloppet enligt lag (1962:381) om allmän försäkring.
13 §
Nationsmedlem har rätt att utan erläggande av lokalhyra hålla disputationsmiddag, mottagning
eller liknande på nationen, om det inte inkräktar på fastställd verksamhet.
14 §
Nationsmedlem har rätt att ta del av alla nationens handlingar och protokoll med undantag av
handlingar i disciplinärenden, självdeklarationer och ekonomiska upplysningar i låneärenden.
Undantagna är också handlingar och protokoll, vilkas offentliggörande förste kurator bedömer
skulle kunna skada nationen eller enskild medlem.
15 §
Medlem som utträder eller utesluts ur nationen, förlorar i samband därmed alla rättigheter som
medlem i nationen.
Om avstängning och uteslutning
16 §
Om nationsmedlem begår ordningsförseelse mot nationen får förste kurator anställa förhör och,
om det bedöms befogat, meddela skriftlig varning.
17 §
Om nationsmedlem begår upprepade smärre ordningsförseelser eller förseelse, som inte
betecknas som ringa mot nationen. Skall förste kurator anställa förhör och styrelsen därefter,
om det bedöms befogat, besluta om temporär avstängning från nationen. Sådan avstängning får
inte överskrida sex månader.
18 §
Om nationsmedlem trots varning och temporär avstängning begår ytterligare förseelser eller
begår nationsmedlem grov förseelse mot nationen skall nationens styrelse kalla till förhör och
därefter om det bedöms befogat, med tre fjärdedels majoritet, besluta om uteslutning ur
nationen.
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Kapitel 3
Nationens organisation
1§
Nationens högsta beslutanderätt utövas av landskapet.
2§
Nationens firma tecknas av nationens styrelse eller av den eller dem som styrelsen utser.
Landskapet kan bemyndiga styrelsen att mot säkerhet i nationens egendom uppta lån.
3§
Nationens verksamhetsår omfattar tiden 1 juli - 30 juni.
Nationens räkenskapsår omfattar tiden 1 januari - 31 december.
4§
Nationens befattningshavare är inspektor, proinspektor, valda förtroendemän och funktionärer
samt anställda tjänstemän.
5§
Befattningshavare vald av nationens landskap benämns förtroendeman. Befattningshavare vald
av nationens styrelse, seniorskollegiet och föreningskonventet benämns funktionär.
6§
Nationens ämbetsmän är förste kurator, andre kurator, skattmästaren för förvaltningsnämnden,
skattmästaren för fastighetsnämnden och skattmästaren för kommunikationsnämnden.
7§
Om sammansättningen av nationens klubbverk och värdar föreskrivs i reglemente för
klubbverket.
8§
Nationens verksamhet bedrivs under överinseende av inspektor och proinspektor:
genom landskapet
genom nationens styrelse
genom nationens nämnder
genom seniorskollegiet
genom styrelsens utskott
genom föreningskonventet
genom extern representation
9§
Nationens nämnder är:
förvaltningsnämnden
fastighetsnämnden
kommunikationsnämnden
stipendienämnden
valnämnden
besvärsnämnden
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10 §
Styrelsens utskott är:
informationsutskottet
arrangemangsutskottet
biblioteksutskottet
kontaktutskottet
idrottsutskottet
internationella utskottet
revisionsutskottet
kulturutskottet
11 §
Nationens beslutande organ är landskapet, nationsstyrelsen, nämnderna, seniorskollegiet,
utskotten och föreningskonventet. Om beslutsordning inom beslutande organ stadgas i 4 kap.
Om arbetsordningar, reglementen, instruktioner och befattningsbeskrivningar stadgas i 7 kap.
Extern representation
12 §
Norrlands nation representeras i stiftelsen Norrlandsgårdarnas styrelse av inspektor, förste
kurator, skattmästaren för fastighetsnämnden samt minst fyra och högst tio ledamöter.
Ledamöterna utses på landskap enligt vad som föreskrivs i stiftelsens stadgar och reglemente
för nationens valnämnd
13 §
Norrlands nation representeras i kuratorskonventet av förste och andre kurator.
Vid förfall får den frånvarande utse någon annan primärmedlem att företräda nationen i
kuratorskonventet.
14 §
Norrlands nation
befattningshavare.

representeras

i

kuratorskonventets

underkonvent

av

respektive
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Kapitel 4
Allmän besluts-, mötes- och valordning
1§
Vad som i det följande stadgas för nämnd skall även tillämpas av nationens övriga beslutande
organ om inte annat särskilt stadgas i denna stadga. Vad som stadgas i detta kapitel gäller dock
ej besvärsnämnden, vars besluts- och mötesordning följer av reglemente för besvärsnämnden.
Mötesordning
2§
Nämnd sammanträder på kallelse av nämndens ordförande. Nämnd skall sammanträda minst
två gånger per landskapsperiod. Styrelsen skall sammanträda minst tre gånger under varje
landskapsperiod. Ordförande är skyldig att sammankalla till extra möte, när minst hälften av
ledamöterna begär det. Extra möte skall hållas senast 14 dagar efter det att begäran framförts.
3§
Kallelse med preliminär föredragningslista skall vara nämnden tillhanda senast sju dagar före
sammanträdesdagen. Vid sammanträdet skall förslag till slutlig föredragningslista föreligga.
4§
Vid sammanträde med nämnd skall 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. 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
5§
Förslag och framställningar skall vara nämndens ordförande tillhanda senast fyra dagar före
sammanträdet. Övrig fråga får upptas till behandling och beslut när tre fjärdedelar av de
närvarande röstberättigade medger det.
6§
Beslutande organ har rätt att adjungera annan person. Adjungering kan avse enskilt ärende,
enskilt sammanträde eller gälla tills vidare. Adjungerad person har inte rätt att delta i beslut
men har närvaro-, yttrande- och förslagsrätt.
7§
Nationens revisor äger närvaro-, yttrande- och förslagsrätt i samtliga nationsorgan om inte annat
framgår av dessa stadgar.
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8§
Vid sammanträde med beslutande organ skall protokoll föras. Originalprotokoll skall förvaras
på nationen, protokoll lämnas till nationen senast 7 dagar efter sammanträdet. Beslutande
organs protokoll skall justeras av ordföranden jämte valda justeringsmän. Protokoll skall
justeras senast 14 dagar efter sammanträdet.
9§
Uppkommer frågor eller ärenden där seniorernas samlade erfarenhet och kunskap bedöms
kunna utnyttjas, kan de remitteras till seniorskollegiet eller dess presidium.
Beslutsordning
10 §
Rösträtt tillkommer beslutande organs ledamöter. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika
röstetal gäller den mening som ordföranden biträder. Vid val skiljer dock lotten. För
återkallande av förtroendeuppdrag erfordras minst tre fjärdedels majoritet av avgivna giltiga
röster. Den som deltar i beslut, har rätt att reservera sig mot beslutet. Reservation mot beslut
skall meddelas muntligen under sammanträdet och lämnas skriftligen till ordföranden senast
fyra dagar efter sammanträdet. Den som inte reserverat sig, är ansvarig för beslutet.
11 §
Ledamot av beslutande organ eller den som är adjungerad, har rätt att få särskilt yttrande
antecknat till protokollet. Sådant yttrande skall anmälas muntligen under sammanträdet samt
lämnas skriftligen till ordföranden senast fyra dagar efter sammanträdet
12 §
Beslut fattas med acklamation, om inte votering begärs. Votering sker öppet, om inte sluten
votering begärs.
13 §
Nämnd är beslutsmässig, när minst hälften av ledamöterna, däribland ordföranden, är
närvarande. Styrelsen är beslutsmässig, när minst sex ledamöter, däribland ordföranden, är
närvarande.
14 §
Nationsmedlem får inte delta i beslut rörande ansvarsfrihet för sig själv eller sådant organ, som
han tillhört under den tid beslutet avser. Nationsmedlem får inte delta i beslut i ärende, vars
utgång kan lända honom personlig eller ekonomisk fördel. Nationsmedlem får inte delta i val
där han själv är kandidat, såvida inte valet sker vid landskap.
15 §
Ordförande för beslutande nationsorgan kan inte ställa proposition på förslag som avser ändring
eller upphävande av vid samma möte fattade beslut. Proposition på förslag som strider mot
stadgar, arbetsordning, reglementen eller instruktioner är heller inte tillåten.
Valordning
16 §
Förtroendemän och funktionärer utses genom val enligt vad som stadgas i 2 kap 5, 9 och 12 §§
samt följande.
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17 §
Valbar till funktionär är varje myndig primärmedlem.
18 §
Valbar till förtroendeman är varje myndig primärmedlem som vid ordinarie valtillfälle tillhört
nationen minst en avslutad termin eller myndig primärmedlem som nominerats av valnämnden,
om inte annat stadgas.
19 §
Valbar till ämbetsman är varje myndig primärmedlem som vid ordinarie valtillfälle tillhört
nationen i minst fyra avslutade terminer eller myndig primärmedlem som nominerats av
valnämnden. För val av inspektor och proinspektor gäller också vad som föreskrivs i 9 kap 2 §.
För val av skattmästare gäller också vad som föreskrivs i 16 kap 10, 12 och 14 §§.
20 §
Valbar till nationskamrat är varje myndig medlem som är ålagd, enligt lag, tystnadsplikt eller
innehar motsvarande grad av tystnadsplikt. Nationskamrat utses enligt reglemente för styrelsen.
21 §
Varje primärmedlem har rätt att föreslå kandidater samt lämna in en egen ansökan vid val av
förtroendemän och funktionärer. Vid val som förrättas av landskapet eller styrelsen, skall
skriftliga förslag till kandidater, eller egen ansökan vara inlämnade till förste kurator senast
klockan 12.00 nio dagar före landskapets respektive styrelsens sammanträde. Nomineringar och
ansökningar behandlas av valnämnden.
22 §
Val av förtroendeman förrättas vid landskap med slutna röstsedlar, ifall antalet kandidater
överskrider det antal, som skall väljas. Val av ämbetsmän skall alltid ske med slutna röstsedlar.
23 §
Vid val av suppleanter till nationsstyrelsen, förvaltningsnämnd, fastighetsnämnd och
kommunikationsnämnd används slutna röstsedlar för upprättande av ordningen för suppleanters
inträde.
24 §
För att bli vald fordras mer än hälften av vid valet avgivna giltiga röster. Om detta röstetal inte
uppnås, förrättas omval mellan de kandidater som erhållit de högsta röstetalen. Vid omval skall
antalet kandidater vara en fler än antalet platser för aktuella val. Om vid omval ingen erhållit
minst hälften av vid valet avgivna giltiga röster, förrättas en tredje omröstning avseende den
eller de kandidater som fått flest röster. Vid denna omröstning skall antalet kandidater vara lika
stort som antalet platser för aktuella val.
25 §
Val av hedersledamöter verkställs med ja- och nejröster på gemensam valsedel för samtliga
föreslagna. Valda är de för vilka antalet avgivna jaröster uppgår till minst tre fjärdedelar av hela
antalet avgivna giltiga röster.
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26 §
Vid val på landskap med slutna sedlar har nationsmedlem, som är frånvarande, rätt att delta i
valet med valsedel i förseglat kuvert, som avlämnats i förväg till landskapets ordförande
tillsammans med bevis för erlagd nationsavgift. Sådan röst skall avläggas senast kl 15.00 på
dagen för landskapet. Terminskort kan avhämtas efter det att röstningen avslutats. I samband
härmed skall fotolegitimation uppvisas.
Kuvert skall på framsidan innehålla följande uppgifter:
1. den röstandes namn och personnummer
2. det val valsedeln är avsedd för samt dag för valet
3. egenhändig namnteckning av den röstande, bevittnad av två ojäviga personer.
27 §
På uppmaning av landskapets ordförande skall röstande visa giltig fotolegitimation och bevis
för erlagd nationsavgift.
28 §
Till revisor kan den utses som är godkänd eller auktoriserad. Till revisor kan även utses godkänt
eller auktoriserat revisionsbolag. Revisor behöver ej vara medlem av nationen.
29 §
De ledamöter av valnämnden som utsetts av föreningskonventet, skall vid ordinarie valtillfälle
ha tillhört nationen i minst två avslutade terminer.
30 §
För valbarhet till revisionsutskottet gäller förbehåll enligt 12 kap 21 §. För valbarhet till
besvärsnämnden gäller förbehåll enligt 10 kap 21 §.
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Kapitel 5
Revision och granskning
1§
Nationens verksamhet granskas genom en extern revisor och av det interna revisionsutskottet.
Extern revisor granskar styrelsens och skattmästarnas förvaltning. Nationens interna
revisionsorgan granskar enligt styrelsens uppdrag.

2§
Extern revisor utför granskning enligt vad som följer av tillämplig lag om årsredovisning och
enligt god revisionssed.
3§
Revisionsutskottet utför granskning enligt vad som följer av instruktion för revisionsutskottet.
4§
Revisor skall till landskapets ordförande senast 9 dagar före vårterminens tredje lagtima
landskap överlämna revisionsberättelse samt reviderad årsredovisning
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Kapitel 6
Besvär
1§
Anser primärmedlem att beslutande organs beslut strider mot nationens stadgar, arbetsordning,
reglemente eller instruktion får han anföra besvär mot detta. Besvär mot nationens
stipendiehantering regleras i nationens stipendiehandbok.
2§
Besvär handläggs av besvärsnämnden. Besvär skall anmälas skriftligen till besvärsnämndens
ordförande inom tre veckor efter beslutet.
3§
Vid besvär har besvärsnämnden endast rätt att pröva om formella fel förekommit eller om beslut
fattats i strid med nationens stadgar, arbetsordning, reglemente eller instruktion. Besluts
lämplighet i sak får inte prövas.
4§
Finner besvärsnämnden väsentliga formella fel i behandlingen eller att beslut på annat sätt
fattats i strid med gällande regler, skall beslutet ogiltigförklaras.
5§
Beslut där någon icke röstberättigad deltagit, får endast upphävas om den icke röstberättigades
röst direkt inverkat på beslutet.
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Kapitel 7
Om reglemente m.m. och om stadgeändring
1§
Med arbetsordning avses av landskapet för dess egen verksamhet antagna föreskrifter.
2§
Med reglemente avses av landskapet antagna föreskrifter för av landskapet valda organ eller
förtroendemän och av landskapet antagna föreskrifter för föreningskonventet.
3§
Med befattningsbeskrivning avses av styrelsen antagna föreskrifter för nationens klubbverk,
värdar och för bibliotekarien.
4§
Med instruktion avses av styrelsen antagna föreskrifter för av styrelsen eller föreningskonventet
valda organ och funktionärer.
5§
Stadgar, arbetsordning och reglementen får inte ändras utan besvärsnämndens hörande.
6§
Beslut om nationens upplösande får inte fattas. Beslut får inte heller fattas, vilket innebär en
fördelning eller skingring av nationens samlade förmögenhet.
7§
Ändring av dessa stadgar kan ske genom två likalydande beslut av två landskap, mellan vilka
förslaget vilat i minst en månad. Minst ett av landskapen skall vara lagtima. Samma gäller även
vid ändring av stipendiereglementet.
8§
Landskap, styrelse, nämnd, utskott eller annat nationsorgan får inte pröva 7 kap, 6-8 §§.
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Kapitel 8
Landskapet
1§
Landskapet, som består av nationens samtliga primärmedlemmar, åligger:
att
att
att
att
att
att

i enlighet med gällande förordningar och dessa stadgar besluta om nationens
angelägenheter
för sin verksamhet anta en arbetsordning
anta reglementen för nationens styrelse, nämnder, seniorer/seniorskollegium och
föreningskonvent
vid behov utse nämnd eller extra biträdande förtroendemän med bestämda arbetsuppgifter
och fastställd mandatperiod
efter styrelsens och seniorskollegiets hörande fatta beslut angående utdelandet av
nationens stora förtjänstmedalj.
godkänna ändringar av kuratorskonventets stadgar

2§
Landskapets presidium utgörs av förste kurator (ordförande), andre kurator (vice ordförande)
och en nationssekreterare.
3§
Förste kuratorer planerar och leder landskapets arbete.
4§
Landskapet sammankallas av sin ordförande genom anslag på nationen minst tretton dagar före
landskapet.
5§
Landskapet skall hållas under tiden 10 januari - 10 juni och 1 september - 20 december
(landskapsperiod).
6§
Tre lagtima landskap skall hållas varje landskapsperiod. Det första skall hållas senast den 15
mars respektive 31 oktober, det tredje före respektive landskapsperiods utgång.
7§
Landskapets ordförande får sammankalla urtima landskap. Ordförande är skyldig att
sammankalla sådant när inspektor begär det eller när minst 100 primärmedlemmar skriftligen
begär det. Urtima landskap skall hållas senast 14 dagar efter det att begäran framförts.
8§
Vid urtima landskap får endast den eller de frågor för vilka landskapet sammankallats
behandlas.
9§
Vid nationshögtider såsom inspektorsinstallation och jubileer, får förste kurator utlysa
högtidslandskap. Vid sådant landskap får inte fattas andra beslut än sådant som rör
mötesformalia.
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10 §
Vid högtidslandskap äger förutom nationens hedersledamöter såväl nuvarande som
förutvarande primärmedlemmar närvaro och yttranderätt.
11 §
Vid vårterminens första lagtima landskap åligger det landskapet:
att

för det nästkommande verksamhetsåret utse förste kurator

12 §
Vid vårterminens andra lagtima landskap åligger det landskapet:
att
att
att
att

ta del av fastighetsnämndens rapport om nationshusets skick och behov av åtgärder
ta del av förvaltningsnämndens rapport om vidtagna och planerade åtgärder avseende
fondförvaltningen
ta del av kommunikationsnämndens rapport om vidtagna och planerade åtgärder avseende
nationens kommunikation
för den nästkommande terminen utse klubbverk

13 §
Vid vårterminens tredje lagtima landskap åligger det landskapet:
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att

behandla granskningsrapporter över skattmästarnas förvaltning.
behandla granskningsrapport över styrelsens förvaltning
besluta om fastställande av resultat- och balansräkning samt i förekommande fall
koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
besluta om ansvarsfrihet för nationens styrelseledamöter
varje udda kalenderår för de två nästkommande verksamhetsåren utse skattmästare för
kommunikationsnämnden
för de två nästkommande verksamhetsåren utse två ledamöter i förvaltningsnämnden
för det nästkommande verksamhetsåret utse två suppleanter i förvaltningsnämnden
för de två nästkommande verksamhetsåren utse två ledamöter i fastighetsnämnden
för det nästkommande verksamhetsåret utse tre suppleanter i fastighetsnämnden
för de två nästkommande verksamhetsåren utse två ledamöter i kommunikationsnämnden
för det nästkommande verksamhetsåret utse två suppleanter i kommunikationsnämnden
vartannat år för de två nästkommande verksamhetsåren utse ordförande i
stipendienämnden
för de två nästkommande verksamhetsåren utse hälften av fakultetsrepresentanterna i
stipendienämnden och en representant för SLU
vartannat år för de två nästkommande verksamhetsåren utse en ledamot med
forskningsanknytning i stipendienämnden
för det nästkommande verksamhetsåret utse en stipendiesekreterare
för det nästkommande verksamhetsåret utse två ledamöter i valnämnden
för de två nästkommande verksamhetsåren utse en ledamot i besvärsnämnden.
utse senior
för den nästkommande terminen utse värdar
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14 §
Vid höstterminens första lagtima landskap åligger det landskapet:
att
att
att

för det nästkommande räkenskapsåret utse andre kurator
utse ledamöter i Stiftelsen Norrlandsgårdarnas styrelse enligt reglemente för valnämnden
utse revisor till Stiftelsen Norrlandsgårdarnas styrelse enligt reglemente för valnämnden.

15 §
Vid höstterminens andra lagtima landskap åligger det landskapet:
att
att
att

varje jämnt kalenderår för de två nästkommande räkenskapsåren utse skattmästare för
förvaltningsnämnden
varje udda kalenderår för de två nästkommande räkenskapsåren utse skattmästare för
fastighetsnämnden
för den nästkommande terminen utse klubbverk

16 §
Vid höstterminens tredje lagtima landskap åligger det landskapet:
att
att
att
att
att
att
att
att
att

för de två nästkommande räkenskapsåren utse två ledamöter i nationens styrelse
för det nästkommande räkenskapsåret utse tredje till och med femte suppleant i
nationens styrelse
vartannat år för de två nästkommande räkenskapsåren utse bibliotekarie
för det nästkommande räkenskapsåret utse en stipendiesekreterare
för det nästkommande räkenskapsåret utse två ledamöter i valnämnden
anta budget för det nästkommande räkenskapsåret
för det nästkommande räkenskapsåret utse revisor.
utse senior
för den nästkommande terminen utse värdar

§ 17
Då landskap hålls inställs all övrig verksamhet inom nationen.
§ 18
Varje primärmedlem har yttrande-, förslags- och rösträtt om inte annat framgår av dessa
stadgar.
§ 19
Förslag och framställningar som inte rör val och avses framläggas för landskapet, skall vara
skriftliga och inlämnade till landskapets ordförande senast klockan 12.00 sex dagar före
landskapet.
§ 20
Fråga som inte behandlats av styrelsen, nämnd eller av seniorskollegiet, kallas övrig fråga.
Övrig fråga får tas upp till behandling och beslut på begäran av minst tre fjärdedelar av de
närvarande röstberättigade nationsmedlemmarna, om landskapets ordförande medger det.
§ 21
Förslag om stadgeändring samt förrättande eller upphävande av val får inte behandlas som övrig
fråga.
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Kapitel 9
Nationens inspektor och proinspektor
1§
Nationens verksamhet bedrivs under överinseende av en inspektor och en proinspektor i
enlighet med vad dessa stadgar föreskriver.
2§
Valbar till inspektor och proinspektor är myndig svensk medborgare bosatt i Uppsala. Till
inspektor respektive proinspektor bör i första hand väljas ordinarie lärare vid Uppsala
universitet.
3§
Inspektor väljs på urtima landskap för en tid av sex år. Om inspektor avgår före
mandatperiodens slut väljs ny inspektor för en hel sexårsperiod.
4§
Val av ny inspektor sker genom sluten omröstning inför Uppsala universitets rektor, eller den
som denne utser. Om inspektor skall omväljas för ytterligare en mandatperiod behöver valet
inte ske inför universitetets rektor.
5§
Proinspektor väljs på urtima landskap för en tid av sex år. Om proinspektor avgår före
mandatperiodens slut väljs ny proinspektor för en hel sexårsperiod. Om proinspektor skall
väljas för samma mandatperiod som inspektor får valet ske vid samma landskap. Proinspektor
får omväljas.
6§
Inspektor tillkommer:
att
att
att

att
att
att
att
att
att
att

tillsammans med förste kurator företräda nationen
med närvaro- och yttranderätt delta i beslutande organs sammanträden i den omfattning
som erfordras för att kunna utöva ämbetet
förkasta nationens beslut eller val, om de befinns strida mot gällande lagar, nationens
stadgar, arbetsordning, reglementen, befattningsbeskrivningar, instruktioner eller
stipendieförfattningar
utfärda tjänstgöringsbetyg för nationens ämbetsmän
i allmänhet tillse att ordning upprätthålls
begära urtima landskap
fastställa stipendienämndens förslag till innehavare av stipendier i enlighet med vad som
stadgas i stipendiereglementen och nationens stipendiehandbok
ingå i stiftelsen Norrlandsgårdarnas styrelse
vara besvärsnämndens ordförande
fördela inspektors åligganden mellan sig och proinspektor.

Rätten att fastställa innehavare av nationens stipendier får inte delegeras om det inte finns
särskilda skäl till en sådan delegation. Sådana skäl skall särskilt anges i delegationsbeslutet.
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7§
Proinspektor tillkommer:
att
att
att
att

i den omfattning som överenskommits med inspektor enligt 6 § fullgöra dennes
åligganden
vid förfall för inspektor fullgöra dennes åligganden
med närvaro- och yttranderätt delta i beslutande organs sammanträden i den omfattning
som erfordras för att kunna utöva ämbetet
ingå i besvärsnämnden.
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Kapitel 10
Nationens nämnder
Allmänna bestämmelser
1§
Nämnd utövar nationens beslutanderätt i de ärenden som fastslås i dessa stadgar, fastställt
reglemente eller särskilt landskapsbeslut.
2§
Nämnd utses av och ansvarar inför landskapet. Valnämndens ledamöter utses även av
föreningskonventet.
3§
Nämnd åligger:
att
att

bereda ärenden inom sitt verksamhetsområde
till landskapet inkomma med de förslag nämnden finner påkallade.

4§
Om nämnds arbete föreskrivs vidare i av landskapet fastställt reglemente.
Förvaltningsnämnden
5§
Förvaltningsnämnden består av skattmästaren för förvaltningsnämnden (ordförande), förste
kurator (vice ordförande), andre kurator samt fyra övriga ledamöter, valda av landskapet för en
tid av två år, på så vis att två ledamöter väljes per år. För förvaltningsnämnden skall finnas två
suppleanter. Suppleanterna väljes för ett år. De ersätter frånvarande ordinarie ledamöter i den
ordning som bestäms vid valet. Suppleant som inte inträtt i förvaltningsnämnden i frånvarande
ledamots ställe, är adjungerad till förvaltningsnämnden. Skattmästaren för fastighetsnämnden
och skattmästaren för kommunikationsnämnden är adjungerad till förvaltningsnämnden.
6§
Förvaltningsnämnden åligger:
att

övervaka förvaltningen av nationens fonder

Fastighetsnämnden
7§
Nationens fastighetsnämnd består av skattmästaren för fastighetsnämnden (ordförande), andre
kurator (vice ordförande), förste kurator samt fyra övriga ledamöter valda av landskapet för en
tid av två år, på så vis att två ledamöter väljes varje år. För nämndens ledamöter skall finnas tre
suppleanter. Suppleanterna väljes för ett år. De ersätter frånvarande ordinarie ledamöter i den
ordning som bestäms vid valet. Suppleant som inte inträtt i frånvarande ledamots ställe, är
adjungerad till fastighetsnämnden. Skattmästaren för förvaltningsnämnden, skattmästaren för
kommunikationsnämnden, arkivarie, biträdande arkivarie, antikvarie samt biträdande
antikvarie är adjungerad till fastighetsnämnden.
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8§
Fastighetsnämnden åligger:
att
att

att
att

förvalta nationshuset
upprätta och löpande uppdatera en underhållsplan för nationshuset samt därefter fatta
beslut om åtgärder för att genomföra denna plan eller lämna förslag till landskapet om
åtgärder som bör vidtas
upprätta och löpande uppdatera en finansieringsplan för underhållsplanen
avgöra sådan från fastställd budget avvikande ekonomisk fråga, som rör ett belopp
motsvarande högst tio basbelopp, enligt lag (1962:381) om allmän försäkring.

Kommunikationsnämnden
9§
Nationens kommunikationsnämnd består av skattmästaren för kommunikationsnämnden
(ordförande), förste kurator (vice ordförande), andre kurator, recceförmannen (ledamot), PRförmannen (ledamot) samt fyra övriga ledamöter valda av landskapet för en tid av två år, på så
vis att två ledamöter väljes varje år. För nämndens ledamöter skall finnas två suppleanter.
Suppleanterna väljes för ett år. De ersätter frånvarande ordinarie ledamöter i den ordning som
bestäms vid valet. Suppleant som inte inträtt i frånvarande ledamots ställe, är adjungerad till
kommunikationsnämnden. Skattmästaren för förvaltningsnämnden, skattmästaren för
fastighetsnämnden, internationella sekreteraren och seniorskollegiets ordförande är ständigt
adjungerade till kommunikationsnämnden.
10 §
Kommunikationsnämnden åligger:
att
att

att
att

ansvara för all intern och extern kommunikation
upprätta och löpande uppdatera en marknads- och kommunikationsplan samt därefter
fatta beslut om åtgärder för att genomföra denna plan eller lämna förslag till landskapet
om åtgärder som bör vidtas
inför varje räkenskapsår upprätta ett förslag till budget
avgöra sådan från fastställd budget avvikande ekonomisk fråga, som rör ett belopp
motsvarande högst tio basbelopp, enligt lag (1962:381) om allmän försäkring.

Stipendienämnden
11 §
Nationens stipendienämnd består av en ordförande, förste kurator, två stipendiesekreterare,
stipendiesekreterare från föregående termin, två ledamöter för varje fakultet vid Uppsala
universitet, en ledamot med forskningserfarenhet samt två ledamöter från Sveriges
lantbruksuniversitet. Nämnden utser inom sig vice ordförande.
12 §
Ordförande, fakultetsrepresentant, forskningsrepresentant och representant för SLU utses för
en tid av två år. En representant för varje fakultet och en representant för SLU utses årligen.
Stipendiesekreterare utses årligen. Forskningsrepresentant utses vartannat år.
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13 §
Stipendienämndens ordförande åligger:
att
att
att

leda nationens stipendieverksamhet
planera och leda stipendienämndens verksamhet
vara stipendiesekreteraren behjälplig i dennes arbete.

14 §
Stipendiesekreterarna åligger:
att
att
att
att
att

vara ledamot av stipendienämnden
tillse att stipendierna utlyses enligt stipendiereglementena
bereda inkomna stipendieansökningar
hålla uppsikt över praxis vid stipendietillsättningar
vara föredragande i stipendienämnden.

15 §
Stipendienämnden åligger:
att
att

där inte annat föreskrivs, upprätta förslag till innehavare av stipendier vid vilkas utdelande
nationen har att avge yttrande eller vilka nationen själv utdelar
innan förslag till ändring i gällande reglemente eller till nytt reglemente rörande stipendier
med vilka nämnden har att befatta sig, tas upp till avgörande på landskap komma med ett
utlåtande.

Valnämnden
16 §
Nationens valnämnd består av förste kurator (vice ordförande) och åtta ledamöter valda på ett
år. Nämnden utser inom sig ordförande. Förste kurator är sammankallande.
17 §
Fyra ledamöter utses av landskapet.
Fyra ledamöter utses av föreningskonventet.
Av varje instans väljs två ledamöter på höstterminen och två på vårterminen.
18 §
Valnämnden åligger:
att
att
att

till landskapet respektive styrelsen inkomma med bedömningar och nomineringar av
kandidater.
om nämnden finner det lämpligt förorda lika många kandidater som det antal befattningar
som skall tillsättas
anslå valnämndens kandidatnomineringar på nationens anslagstavla senast en dag innan
valet äger rum

19 §
Om valnämndens rätt att nominera efter ordinarie förslagstids slut föreskrivs i reglemente för
valnämnden.
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Besvärsnämnden
20 §
Nationens besvärsnämnd består av inspektor (ordförande), proinspektor och två ledamöter
valda på två år. En ledamot väljs årligen. Nämnden utser inom sig en sekreterare.
21 §
Nämndledamot får inte inneha annat uppdrag för nationens räkning.
22 §
Besvärsnämndens ordförande åligger:
att
att

leda nationens besvärsverksamhet
planera och leda besvärsnämndens verksamhet.

23 §
Besvärsnämnden åligger:
att
att
att

handlägga besvär över fattade besluts överensstämmelse med stadgar, reglementen och
instruktioner
vid inkomna besvär rapportera till nationsstyrelsen.
till landskap och nationsstyrelse yttra sig över föreslagna stadgeändringars formella
överensstämmelse med lagar, stadgar, reglementen och instruktioner
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Kapitel 11
Nationens styrelse
1§
Styrelsens ledamöter är: förste kurator (ordförande), andre kurator (vice ordförande),
skattmästaren för förvaltningsnämnden, skattmästaren för fastighetsnämnden, skattmästaren
för kommunikationsnämnden samt fyra övriga ledamöter valda av landskapet. För styrelsen
skall finnas fem suppleanter. Föregående verksamhetsårs förste kurator är förste suppleant och
föregående räkenskapsårs andra kurator är andre suppleant. Övriga suppleanter utses av
landskapet och ersätter frånvarande ledamöter i den ordning som bestäms av valet. Suppleant
som inte inträtt i styrelsen i frånvarande ledamots ställe, är adjungerad till styrelsen.
Klubbverket är adjungerat till styrelsen.
2§
Styrelsen handhar ledningen av nationens verksamhet och skall därvid följa nationens stadgar
och landskapets beslut. Mellan landskapen är styrelsen nationens högsta beslutande organ med
de inskränkningar som framgår av dessa stadgar.
3§
Styrelsen är ansvarig inför landskapet.
4§
Styrelsen åligger i den mån inte annat föreskrivs:
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att

själv genom sina utskott leda nationens verksamhet
förvalta nationens tillgångar
övervaka organ, underställda styrelsen
ha inseende över nationens kassor och tillse att räkenskaper förs över dem
bereda samtliga ärenden som skall behandlas av landskapet, med undantag av ärenden
som skall beredas av nämnd eller seniorskollegium
inför landskapet väcka de förslag den finner påkallade
verkställa av landskapet fattade beslut
avgöra sådan från fastställd budget avvikande ekonomisk fråga, som rör ett belopp
motsvarande högst ett basbelopp, enligt lag (1962:381) om allmän försäkring
till höstterminens tredje lagtima landskap framlägga förslag till budget för det kommande
räkenskapsåret
anställa tjänstemän
utse vikarier för nationens tjänstemän
själv eller genom ombud på nationens vägar söka, kära och svara
vid behov utse extra eller biträdande funktionärer för en tid som styrelsen bestämmer
utfärda instruktioner för styrelsen underställda funktionärer, utskott och tjänstemän
upprätta befattningsbeskrivningar för klubbverket, värdarna och bibliotekarien
vid behov tillsätta utskott med bestämda arbetsuppgifter och fastställd mandatperiod
fatta beslut om nationens förtjänstmedalj
fatta beslut om nationens förtjänstmedalj i silver efter hörande av seniorskollegiets
presidium
pröva ansökningar om medlemskap enligt kapitel 2 §3
avge årsredovisning enligt årsredovisningslagen. Årsredovisning skall avges vid den
tidpunkt som krävs för att reviderad årsredovisning skall kunna behandlas vid
vårterminens tredje lagtima landskap
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att
att

utse funktionärer och utskottsledamöter enligt reglemente för styrelsen.
utse representant till nationens bolags bolagsstämmor.

5§
Om styrelsens arbete och rätt att delegera val föreskrivs vidare i reglemente för nationens
styrelse.
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Kapitel 12
Nationsstyrelsens utskott
1§
Utskott utövar nationens beslutanderätt i de ärenden som det bemyndigats till genom dessa
stadgar, fastställd instruktion eller särskilt landskaps- eller styrelsebeslut. Styrelsen har rätt att
upphäva utskotts beslut.
2§
Förste och andre kurator är adjungerade till samtliga utskott där de ej är ledamöter.
3§
Utskott åligger:
att
att
att

kontinuerligt bevaka utvecklingen inom sitt verksamhetsområde
bereda uppkomna ärenden
i styrelsen väcka de förslag, utskottet finner påkallade.

4§
Om utskotts och utskottsledamöter verksamhet och åligganden föreskrivs vidare i instruktion.
Om styrelsens rätt att inrätta nya utskottet föreskrivs i 11 kap 4 §.
Informationsutskottet
5§
Informationsutskottet åligger att bistå kuratelet och kommunikationsnämnden i spridande av
information om nationen och dess verksamhet.
6§
Informationsutskottet består av förste kurator, PR-förmannen (ordförande), tre ledamöter,
chefredaktören för Norrlands varjehanda, övrig redaktör för Norrlands varjehanda,
recceförmannen, Föreningskonventets ordförande och radioförmannen. Ständigt adjungerade
är övriga utskottsordföranden, nationsfotografen, krönikören, seniorskollegiets ordförande och
skattmästaren för kommunikationsnämnden.
Arrangemangsutskottet
7§
Arrangemangsutskottet åligger
att kontinuerligt bevaka och förbättra klubbkvällar, 04-släpp samt andra arrangemang
Norrlands nations verksamhet innefattar.
8§
Arrangemangsutskottet består av andre kurator, programgeneralen, tillika ordförande samt fyra
valda ledamöter. Två ledamöter utses av Föreningskonventet, två ledamöter samt
programgeneralen utses av nationsstyrelsen. Klubbverket och PR-förmannen är ständigt
adjungerade.
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Biblioteksutskottet
9§
Biblioteksutskottet åligger:
att under bibliotekariens ledning planera och utveckla nationens biblioteksverksamhet
10 §
Biblioteksutskottet består av bibliotekarien (ordförande), biträdande bibliotekarien (vice
ordförande), arkivarien, biträdande arkivarien och en ledamot för vart och ett av bibliotekets
ämnesområden. Bibliotekarien utses av landskapet. Biträdande bibliotekarie, arkivarie,
biträdande arkivarie och ämnesrepresentanter utses av nationsstyrelsen.
11 §
Bibliotekarien åligger:
att
att
att

leda nationens biblioteksverksamhet
vårda nationens boksamlingar
ingå i bibliotekariekonvent.

Kontaktutskottet
12 §
Kontaktutskottet åligger:
att
att
att

leda nationens inskrivningsverksamhet
anordna mottagning för nationens recentiorer
uppdatera nationens matrikel.

13 §
Kontaktutskottet består av recentiorsförmannen (ordförande) och åtta valda ledamöter.
Recentiorsförmannen och utskottets ledamöter utses av nationsstyrelsen.

Idrottsutskottet
14 §
Idrottsutskottet åligger:
att

bedriva idrottsverksamhet för nationens medlemmar.

15 §
Idrottsutskottet består av idrottsförmannen (ordförande) och ledarna för de av nationsstyrelsen
inrättade idrottssektionerna. Idrottsförman och sektionsledare utses av nationsstyrelsen.

Internationella utskottet
16 §
Internationella utskottet åligger:
att
att

leda stipendiatverksamheten för nationens vännationer
anordna aktiviteter för nationens internationella studenter.
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17 §
Internationella utskottet består av internationella sekreteraren (ordförande) och tre
stipendiatvärdar. Internationell sekreterare och stipendiatvärdar utses av nationsstyrelsen.
Kulturutskottet
18 §
Kulturutskottet åligger:
att leda den av nationen organiserade kulturverksamheten
att anordna aktiviteter för att främja kulturen på nationen
19 §
Kulturutskottet utgörs av Kulturförmannen, tillika ordförande, biträdande Kulturförmannen
tillika vice ordförande samt tre stycken utskottsledamöter.
Kulturförmannen, vice Kulturförmannen samt utskottets ledamöter utses av nationsstyrelsen
Seniorskollegiets ordförande och bibliotekarien är ständigt adjungerade till kulturutskottet
Revisionsutskottet
20 §
Revisionsutskottet åligger:
att
att
att
att

granska de befattningshavare och den del av nationens verksamhet som inte granskas av
nationens revisorer
granska till nationen knuten förening som genom sin verksamhet löper risk att skada sig
själv eller nationen
till styrelsen lämna kontinuerliga rapporter
vid varje terminsstart kontrollera att klubbverk och kuratel har fått korrekt information
från företrädare, nationsstyrelsen och civilanställda.

21 §
Revisionsutskottet utgörs av revisionsförmannen, tillika ordförande, och fyra valda ledamöter.
Revisionsförmannen och utskottets ledamöter utses av nationsstyrelsen. Utskottsledamot får
inte inneha befattning i nationen som innebär självständig medelsförvaltning och inte heller
inneha sådan befattning i någon av nationens föreningar som står under revisionsutskottets
tillsyn.
22 §
Före val till utskottet skall kandidaterna meddela förste kurator vilka uppdrag inom nationen
eller nationens föreningar som de innehar.
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Kapitel 13
Nationens seniorer och seniorskollegium
Seniorer
1§
Inspektor, proinspektor, skattmästare, förste kurator, andre kurator och medlem av klubbverket
är senior. Hedersledamot, som är eller har varit primärmedlem, är senior. Övrig primärmedlem
som tillhört nationen minst sex terminer kan, efter ansökan eller nominering av annan senior,
av landskapet utses till senior.
2§
Ansökan eller nominering enligt föregående paragraf ställs till seniorskollegiet.
Seniorskollegiet
3§
Nationens seniorer utgör seniorskollegiet.
4§
Kollegiet håller ordinarie sammankomst en gång per landskapsperiod.
5§
Kollegiet utser inom sig för en tid av två år ett presidium bestående av en ordförande och sex
ledamöter, varav en är vice ordförande.
6§
Kollegiet åligger:
att
att
att
att
att

till landskapet avge förslag till seniorer
till landskapet avge förslag till hedersledamöter
handlägga från styrelse och nämnder remitterade frågor och ärenden
övervaka framställningen och utgivandet av den årliga landsmannahälsningen
till landskapet tillsammans med styrelsen ge förslag till utdelande av nationens stora
förtjänstmedalj.

§7
Om seniorernas verksamhet föreskrivs vidare i reglemente för nationens seniorer och
seniorskollegium.
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Kapitel 14
Föreningskonventet och intresseorganisationer
1§
Föreningskonventet består av nationens erkända intresseorganisationer.
2§
Ordförande i erkänd intresseorganisation är vad gäller rättigheter och skyldigheter jämställd
med nationsfunktionär.
3§
Om föreningskonventets åligganden föreskrivs i reglemente. Föreningskonventets verksamhet
granskas av granskningsnämnden.
4§
Varje nationsmedlem har rätt att inom nationen bilda intresseorganisationer.
5§
Nationen kan uppta intresseorganisation som erkänd. I reglemente för föreningskonventet skall
anges vilka intresseorganisationer som är erkända.
6§
För erkännande krävs att först nationens styrelse och sedan landskapet godtar
intresseorganisationens stadgar.
7§
För ändring av erkänd intresseorganisations stadgar krävs nationsstyrelsens godkännande.
8§
Erkänd intresseorganisation skall driva sin verksamhet i enlighet med kap 1 §1.
9§
Erkänd intresseorganisation har rätt att delta i föreningskonventet med yttrande-, förslags-, och
rösträtt enligt reglemente för föreningskonventet.
10 §
Erkänd intresseorganisation har rätt att disponera lokal på nationen, om det inte inkräktar på
nationens fastställda verksamhet.
11 §
Intresseorganisation åligger:
att
att
att
att
att
att

vara öppen för nationsmedlem i enlighet med föreningens stadgar
vid alla beslutande sammanträden föra protokoll
handhålla papper enligt god redovisningssed
årligen genomföra intern revision
på uppmaning av granskningsnämnden ställa kassabok, verifikat och revisionsberättelse
till nämndens förfogande
före juni månads utgång till förste kurator lämna verksamhetsberättelse över innevarande
läsår.
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Kapitel 15
Nationens befattningshavare
1§
Befattningshavare är ansvarig inför det organ, som han utsetts eller anställts av.
2§
Befattningshavare åligger:
att
att
att
att
att
att
att

inom sitt verksamhetsområde efter bästa förmåga tillgodose nationens intressen
inom sitt verksamhetsområde verkställa fattade beslut
föra erforderlig korrespondens
hålla förteckning över de nationens tillhörigheter, som står under hans vård
ta del av stadgar samt tillämpliga reglementen och instruktioner
ge sin efterträdare erforderliga instruktioner och råd
i förekommande fall ingå i för samtliga nationer gemensamma konvent.

3§
Avgår befattningshavare före mandatperiodens utgång skall, om inte annat föreskrivs, nytt val
snarast förrättas för återstoden av mandatperioden.
4§
Fråga om tjänstledighet prövas av nationens styrelse.
5§
Det organ som utsett befattningshavare har rätt att återkalla givet förtroendeuppdrag. Om sådant
beslut stadgas i kap 4:10.
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Kapitel 16
Nationens ämbetsmän
Förste kurator
1§
Förste kurator utövar högsta verkställande ledningen av nationens verksamhet.
2§
Förste kurator utses av vårterminens första lagtima landskap. Mandatperioden är kommande
verksamhetsår.
3§
Förste kurator åligger:
att
att
att
att
att

tillsammans med inspektor företräda nationen och därvid föra dess talan
tillse
att
stadgar,
arbetsordning,
reglementen,
instruktioner
och
befattningsbeskrivningar efterlevs
tillse att landskaps-, styrelse-, nämnd- och utskottsbeslut verkställs
tillse att nationens medlemsmatrikel och register vårdas och hålls aktuella
därest inom kuratorskonventet väckts fråga om ändring av konventets stadgar förelägga
Norrlands nations landskap frågan om nationens ställningstagande i frågan

att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att

vara landskapets ordförande
vara styrelsens ordförande
vara valnämndens vice ordförande
vara förvaltningsnämndens vice ordförande
vara kommunikationsnämndens vice ordförande
vara föreningskonventets vice ordförande
vara ledamot av fastighetsnämnden
vara ledamot av stipendienämnden
ingå i Stiftelsen Norrlandsgårdarnas styrelse
tillsammans med andre kurator representera nationen i Kuratorskonventet
vid förfall för andre kurator fullgöra dennes åligganden

att
att

vara styrelsens föredragande inför landskapet om inte annat bestämts
tillse att styrelsens budgetförslag finns tillgängligt för nationens medlemmar minst
tre dagar före höstterminens tredje lagtima landskap
på uppmaning tillhandahålla styrelsens ledamöter utskottsprotokoll

att
att
att
att

att

pröva ansökan om medlemskap enligt 2 kap 2 §
i enlighet med dessa stadgar 2 kap vidta disciplinära åtgärder
ge den som söker befattning inom nationen en kopia av tillämpligt reglemente,
instruktioner eller befattningsbeskrivning
ge nyanställda eller nyvalda befattningshavare personlig information om tillämpliga
delar av nationens stadgar och övriga organisatoriska bestämmelser
utfärda tjänstgöringsintyg för nationens befattningshavare utom för ämbetsmännen

att
att

före december månads utgång tillse att konstinventariet uppdateras
vid inspektors avgång meddela detta till universitetets rektor

att
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att
att
att
att
att

upprätthålla kontakten med föreningen Norrländska Uppsalakamrater
omgående muntligen underrätta den som valts till hedersledamot om landskapets beslut
aktivt verka för att den som valts till hedersledamot kallas till installation
upprätta verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
förelägga verksamhetsberättelse på det första lagtima landskapet efter mandatperiodens
utgång.

4§
Förste kurator har rätt att som adjungerad delta vid seniorskollegiets sammankomster och vid
sammanträden i de utskott i vilka han inte är ordförande eller ledamot.
5§
Som landskapets ordförande åligger det förste kurator:
att
att
att
att
att

planera och leda presidiets arbete
utfärda kallelse till landskap
omedelbart remittera inkomna förslag till nationens styrelse, berörd nämnd eller
utskott
på föredragningslistan uppta ärenden vilka inkommit enligt 8 kap. 19 §
tillse att förslag om ändring av nationens stadgar tillsammans med styrelsens och
besvärsnämndens yttrande tillhandahålls medlemmarna minst 14 dagar före landskapet

Andre kurator
6§
Andre kurator utövar verkställande ledning av nationens programverksamhet och är ekonomioch personalansvarig.
7§
Andre kurator utses av höstterminens första lagtima landskap. Mandatperioden är
nästkommande räkenskapsår.
8§
Andre kurator åligger:
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att
att

upprätta budgetförslag för nästkommande verksamhetsår
vid landskap föredraga ekonomisk rapport och budget
enligt budgetens intentioner planera och leda nationens programverksamhet
leda klubbverket i dess verksamhet
handlägga frågor angående nationslokalernas användning för nationens olika aktiviteter
ansvara för förteckning över utkvitterade nycklar
ansvara för handläggning av nationens handlån
vid förfall för förste kurator fullgöra dennes åligganden
vara vice ordförande för arrangemangsutskottet
vara ledamot av tillika vice ordförande i nationens styrelse
vara ledamot av förvaltningsnämnden
vara ledamot av kommunikationsnämnden
vara fastighetsnämndens vice ordförande.
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9§
Andre kurator har rätt att som adjungerad delta vid seniorskollegiets sammankomster och vid
sammanträden i de utskott i vilka han inte är ordförande eller ledamot.

Skattmästaren för förvaltningsnämnden
10 §
Skattmästaren för förvaltningsnämnden utses av höstterminens andra landskap för en tid av två
år. Om möjligt utses någon av nationens i Uppsala boende och i ekonomiska ärenden förfarna
äldre medlemmar.
11 §
Skattmästaren för förvaltningsnämnden åligger:
att
att
att
att
att

leda nationens stipendieförvaltning
såsom ordförande förbereda, planera och leda förvaltningsnämndens verksamhet
vara ledamot av nationens styrelse
ombesörja förvaltningen av under nationens vård stående stipendier samt nationen
tillhöriga fonder
vårda nationens grav.

Skattmästaren för fastighetsnämnden
12 §
Skattmästaren för fastighetsnämnden utses av höstterminens andra landskap för en tid av två
år. Om möjligt utses någon av nationens i Uppsala boende och i fastighetsförvaltning förfarna
äldre medlemmar.
13 §
Skattmästaren för fastighetsnämnden åligger:
att
att
att

såsom ordförande förbereda, planera och leda fastighetsnämndens verksamhet
vara ledamot av nationens styrelse
ingå i Stiftelsen Norrlandsgårdarnas styrelse.

Skattmästaren för kommunikationsnämnden
14 §
Skattmästaren för kommunikationsnämnden utses av vårterminens tredje landskap för en tid av
två år. Om möjligt utses någon av nationens i Uppsala boende och i marknadsföring och
kommunikation förfaren äldre medlemmar.
15 §
Skattmästaren för kommunikationsnämnden åligger:
att
att

såsom ordförande förbereda, planera och leda kommunikationsnämndens verksamhet
vara ledamot av nationens styrelse
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Kapitel 17
Nationens klubbverk
1§
Klubbverket utses av terminens andra lagtima landskap. Mandatperioden är nästkommande
termin.
2§
Medlemmar av nationens klubbverk åligger:
att
att
att
att

under andre kurators ledning ansvara för genomförandet av nationens
programverksamhet
fullgöra de uppgifter nationsstyrelsen ålägger dem genom särskilda
befattningsbeskrivningar
som adjungerade delta i arrangemangsutskottets sammanträden
vid förfall för annan inom klubbverket fullgöra dennes åligganden tills dess vikarie
utsetts.

3§
Medlem av klubbverket har rätt att som adjungerad delta i styrelsens sammanträden och
seniorskollegiets sammankomster.
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