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Välkommen på vårens första lagtima Landskap!
Landskapet är nationens stora medlemsmöte, en av världens äldsta kontinuerligt existerande sådana, där
alla medlemmar får möjlighet att göra sin röst hörd och under demokratiska former besluta om för
nationen väsentliga frågor. Lagtima kallas det när det är en av terminens tre ordinarie landskap, och vid
behov kan även urtima landskap utlysas utöver dessa. Vid landskapen beslutas om nationens allra
viktigaste angelägenheter.
Acklamation

- Röstning som sker med bifallsrop (”Ja!”), varpå mötesordförande
tillkännager vad landskapet, enligt dennes mening, har beslutat och klubbar
beslutet om ingen innan dess begär votering.

Adjungera

- Låta utomstående personer vara närvarande vid landskap. På Norrlands
nation har de adjungerade yttrande- och förslagsrätt men ej rösträtt.

Bordlägga

- Beslut att uppskjuta ett ärende till ett senare landskap.

Enkel majoritet

- Mer än hälften av rösterna. Gäller vid alla beslut och val på landskap utom
vid återkallande av förtroendeuppdrag, dessa beslut kräver tre fjärdedels
majoritet.

Föredragningslista

- Förteckning över ärenden som landskapet ska behandla.
Föredragningslistan fastställs slutligt av landskapet.

Justerare

- Person som kontrollerar att protokollet är riktigt, d.v.s. att det
överensstämmer med vad som verkligen beslutades. Ett protokoll är inte
giltigt förrän efter det har justerats.

Kallelse

- Meddelande till medlemmarna om när det ska hållas landskap. På
Norrlands nation sammankallas landskapet av mötesordföranden (förste
kurator) genom anslag på nationen.

Lägga till handlingarna

- Ärendet noteras i protokollet utan att vidare beslut fattas i frågan.
Exempel på detta är meddelanden och rapporter som oftast endast läggs till
handlingarna.

Protokoll

- Skriftlig handling som är en redogörelse för vad som skett under mötet.

Reservation

- Den som deltar i beslut har rätt att reservera sig. Reservation innebär att
man tydligt vill markera att man tar avstånd från beslutet. På Norrlands
nation ska reservationer meddelas muntligen under landskapet samt lämnas
in skriftligen till ordföranden senast fyra dagar efter landskapet.

Stadgar

- Handlingar som fastställer under vilka former en förening ska arbeta.
Norrlands nations stadgar finns tillgängliga på hemsidan samt utanför
kuratorsexpeditionen.

Styrelse

- De personer som utsetts av landskap att handlägga Norrlands nations
angelägenheter tiden mellan landskapen.

Votering

- Formell omröstning. Se Acklamation. Den medlem som önskar votering
begär det genom att ropa ”Votering!” innan mötesordförande slagit
klubban i bordet. Omröstning sker öppet genom handuppräckning om inte
sluten omröstning begärs.

Välkommen på Landskap!

