REGLEMENTE FÖR BESVÄRSNÄMNDEN
Norrlands nation
Förutom vad som föreskrivs i nationens stadgar, främst kapitel 3, 6, 7, 8, 9 och 10, skall för
besvärsnämnden gälla följande reglemente.
1§
Besvärsnämnden åligger:
Att
ha god kännedom om nationens stadgar, landskapets arbetsordning,
reglementen, instruktioner och befattningsbeskrivningar
Att
i enlighet med 10 kap 23 § i nationens stadga till landskapets ordförande innan
landskapet avge ett skriftligt yttrande över föreslagna stadgeändringar
Att
inom nämnden rådgöra innan ett sådant utlåtande avges
Att
tillse att nämnden representeras på nationens landskap där ärende som nämnden
har yttrat sig över avhandlas
Att
vid anfört besvär mot beslut eller val sammanträda och fatta beslut om huruvida
formella fel har begåtts vid handläggningen. Om nämnden så finner ska beslutet
eller valet ogiltigförklaras
Att
att, om inte särskilda skäl föreligger, fatta beslut i besvärsärenden inom en
månad från det att ett besvär inkommit till nämndens ordförande
Att
i enlighet med 10 kap 20 § i nationsstadgan inom sig utse en sekreterare.
Sekreterare utses på höstterminens första möte för följande verksamhetsår.
2§
Sekreteraren åligger:
Att
bistå nämndens ordförande
Att
upprätta protokoll och tillse att dessa förvaras i enlighet med detta reglemente
Att
i enlighet med nämndens beslut och ordförandens instruktioner upprätta förslag
till yttranden och beslut
Att
fortlöpande dokumentera nämndens yttranden och beslut
3§
Besvärsnämnden sammanträder på kallelse av nämndens ordförande. Nämnden ska
sammanträda minst en gång per termin. Ordförande är skyldig att sammankalla till extra möte,
när minst hälften av ledamöterna begär det. Extra möte ska hållas senast 14 dagar efter det att
begäran framförts.
4§
Kallelse med preliminär föredragningslista ska vara nämnden tillhanda senast sju dagar före
sammanträdesdagen. Vid sammanträdet ska förslag till slutlig föredragningslista föreligga.
5§
Vid sammanträde med nämnd skall föredragningslistan utöver stadgeenliga ärenden och
sådana ärenden som för övrigt är påkallade, innehålla följande punkter:
1. Sammanträdets öppnande
2. Adjungering
3. Fastställande av föredragningslistan
4. Protokoll från föregående sammanträde
5. Övriga frågor
6. Sammanträdets avslutande

6§
Besvärsnämnden 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 besvärsnämnden.
8§
Vid sammanträde ska protokoll föras. Originalprotokoll ska förvaras på nationen och
protokoll lämnas till nationen senast 7 dagar efter sammanträdet. Sammanträdesprotokoll
justeras av ordföranden. Protokoll ska justeras senast 14 dagar efter sammanträdet.
9§
Rösträtt tillkommer nämndens ledamöter. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal
gäller den mening som ordföranden biträder. 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.
10 §
Ledamot av besvärsnämnden 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.
11 §
Beslut fattas med acklamation, om inte votering begärs. Votering sker öppet, om inte sluten
votering begärs.
12 §
Besvärsnämnden är beslutsmässig, när minst hälften av ledamöterna, däribland ordföranden,
är närvarande.
13 §
Ledamot av besvärsnämnden får inte delta i beslut i ärende som berör denne personligen eller
någon till ledamoten närstående.

