STADGAR FÖR
SMÅLANDS NATION I UPPSALA
Beslutade av landskapet 11 mars 2006
Stadfästa av konsistoriet 27 april 2006

AVDELNING I: NATIONEN
KAPITEL 1: NATIONEN OCH DESS ÄNDAMÅL ......................................................................................................... 2
KAPITEL 2: NATIONENS MEDLEMMAR OCH MYNDIGHETER .............................................................................. 2
KAPITEL 3: INSPEKTOR OCH PROINSPEKTOR.......................................................................................................... 2
AVDELNING II: LANDSKAPET
KAPITEL 4: LANDSKAPET ............................................................................................................................................. 3
KAPITEL 5: BESLUT VID LANDSKAP .......................................................................................................................... 3
KAPITEL 6: VAL VID LANDSKAPET ............................................................................................................................ 4
AVDELNING III: NATIONENS NÄMNDER
KAPITEL 7: ALLMÄNT OM NATIONENS NÄMNDER ................................................................................................ 8
KAPITEL 8: NATIONSSTYRELSEN ............................................................................................................................... 8
KAPITEL 9: FASTIGHETSSTYRELSEN ......................................................................................................................... 9
KAPITEL 10: FONDFÖRVALTNINGSNÄMNDEN ........................................................................................................ 9
KAPITEL 11: BESVÄRSNÄMNDEN ............................................................................................................................... 9
KAPITEL 12: VALBEREDNINGEN ................................................................................................................................. 9
KAPITEL 13: STIPENDIENÄMNDERNA...................................................................................................................... 10
KAPITEL 14: BIBLIOTEKSNÄMNDEN ........................................................................................................................ 10
KAPITEL 15: SENIORSKOLLEGIET ............................................................................................................................. 10
AVDELNING IV: NATIONENS ÄMBETSVERKARE
KAPITEL 16: NATIONENS ÄMBETSVERKARE ......................................................................................................... 11
KAPITEL 17: FÖRSTE KURATOR ................................................................................................................................ 11
KAPITEL 18: ANDRE KURATOR.................................................................................................................................. 12
KAPITEL 19: TREDJE KURATOR ................................................................................................................................. 12
KAPITEL 20: SKATTMÄSTARNA ................................................................................................................................ 12
AVDELNING V: GRANSKNING, BESVÄR OCH STADGAR
KAPITEL 21: REVISION OCH GRANSKNING ............................................................................................................ 13
KAPITEL 22: SMÅLÄNNINGARNAS RÄTTIGHETER ............................................................................................... 13
KAPITEL 23: MEDLEMSKAP, RÖSTRÄTT OCH AVGIFTER ................................................................................... 13
KAPITEL 24: DISCIPLINÄRA BESTÄMMELSER ....................................................................................................... 14
KAPITEL 25: BESVÄR .................................................................................................................................................... 14
KAPITEL 26: STADGEÄNDRING OCH STADGETOLKNING ................................................................................... 15
AVDELNING VI: REGLEMENTEN
KAPITEL 27: NATIONENS ÄMBETSVERKARE ......................................................................................................... 16
KAPITEL 28: NATIONENS NÄMNDER........................................................................................................................ 23
KAPITEL 29: REVISION ................................................................................................................................................. 24
KAPITEL 30: FESTER ..................................................................................................................................................... 24
KAPITEL 31: NATIONENS HANDLINGAR ................................................................................................................. 24
ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER ................................................................................................................................... 25
VERSIONSHISTORIK ..................................................................................................................................................... 25

1

AVDELNING I: NATIONEN
Kapitel 1: Nationen och dess
ändamål
§ 1. Smålands nation i Uppsala är en
Nationen
sammanslutning av universitets- och
högskole-studerande i Uppsala, främst
med anknytning till Jönköpings eller
Kronobergs län.
§ 2. Nationens ändamål är att främja
Ändamål
medlemmarnas studier samt bereda
dem tillfälle till inbördes bistånd och
understöd.
§ 3. Nationen är religiöst och partipolitiskt Obundenhet
obunden.

Kapitel 2: Nationens medlemmar
och myndigheter
§ 1. Nationen består av smålänningar,
Nationen
seniorer, hedersledamöter, Inspektor
och Proinspektor.
§ 2. Studerande vid Uppsala universitet är Smålänningar,
berättigad att inträda i nationen som
inträde
smålänning. Högskolestuderande vid
annan läroanstalt får, på delegation från
nationsstyrelsen, av Förste kurator
beviljas inträde om så rekommenderats
av Kuratorskonventet. Den som
uteslutits ur nationen får av
besvärsnämnden beviljas återinträde.
Ytterligare regler om medlemskap finns
i kapitel 23.
§ 3. Smålänningarna utgörs av recentiorer, Smålänningar
juniorer och betalande seniorer.
Smålänningen är recentior under sina
två första terminer vid nationen,
därefter junior.
§ 4. Till senior må väljas smålänning som Senior
visat stort intresse för nationens
angelägenheter. Förste, Andre och
Tredje kurator är seniorer i och med att
de har valts.
§ 5. Till hedersledamot må väljas person, Hedersledamot
som har gjort en synnerligen
betydelsefull insats för nationen eller
hembygden, samt även person av
utmärkt kulturell eller allmän
medborgerlig förtjänst. Den som valts
blir hedersledamot vid installationen.
§ 6. Till Inspektor respektive Proinspektor Inspektor,
väljs en av universitetets lärare.
proinspektor
Inspektor blir hedersledamot vid det
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valet. Om val av Inspektor och
Proinspektor stadgas i kapitel 6.
§ 7. Nationens myndigheter är Inspektor, Myndigheter
landskapet, nationens nämnder,
nationens ämbetsverkare och
revisorerna samt de tillfälliga
ämbetsverkare och kommittéer, som för
bestämd uppgift utsetts av landskapet
eller av annan myndighet inom ramen
för dennas behörighet. Om nationens
nämnder stadgas i kapitel 7 - 15 och i
kapitel 28. Om nationens ämbetverkare
stadgas i kapitel 16 - 20 och i kapitel
27.

Kapitel 3: Inspektor och
Proinspektor
§ 1. Nationen övervakas av Inspektor.
Inspektor
Inspektor och Proinspektor skall främja
nationens bästa.
§ 2. Finner Inspektor att något beslut strider Hänskjuta till
mot föreskrift, utfärdad av riksdag,
besvärsnämnden
regering eller av annan offentlig
myndighet efter delegation från någon
av dessa, dessa stadgar eller andra för
nationen särskilt gällande bestämmelser
bör Inspektor hänskjuta beslutet till
besvärsnämnden.
§ 3. Inspektor har rätt att delta i
Rätt att delta i
överläggningar med nationens alla
sammanträden med
myndigheter och hos dem väcka
övriga myndigheter
förslag.
§ 4. Inspektor åligger att
Åligganden
a) bevista nationens landskap.
b) utfärda arbetsintyg åt Förste och Tredje
kurator som varit aktiv under dennes
ämbetsperiod.
c) fördela Inspektors åligganden mellan
sig och Proinspektor.
§ 5. Proinspektor har rätt att delta i
Proinspektor
överläggningar med nationens alla
myndigheter och hos dem väcka
förslag.
§ 6. Proinspektor åligger att
a) i den omfattning som överenskommits
med inspektor enligt § 4c fullgöra
dennes åligganden.
b) vid förfall av Inspektor utöva dennes
ämbete.

anmälda reservationer.
§ 11. Anmälda reservationer skall lämnas in Reservationer
skriftligen senast tre dagar efter
§ 1. Landskapet är nationens högsta
Landskapet
landskapets avslutande.
beslutande organ och smålänningarnas
§ 12. Protokollet skall justeras inom två
Justering
sammankomst för överläggning och
veckor av ordföranden och två av
beslut i nationens angelägenheter samt
landskapet utsedda justerare.
för val av Inspektor, ämbetsverkare och
§ 13. Sedan protokollet justerats skall en
Anslag
övriga befattningshavare.
kopia anslås på nationens anslagstavla i
§ 2. Ordinarie landskap hålls två gånger per Ordinarie landskap
minst två veckor.
kalenderhalvår, dock ej under tiden 30
Kapitel 5: Beslut vid landskap
maj till 10 september, under tiden 20
§ 1. Landskapet skall förrätta val (om val Beslut
december till 19 januari eller med
stadgas i kapitel 6) och besluta om
mindre än en månads mellanrum.
inriktning av och riktlinjer för nationens
§ 3. Extra landskap skall hållas inom två
Extra landskap
verksamhet, reglementen för nationens
veckor från den dag Inspektor,
övriga myndigheter, avgifter till
nationsstyrelsen, revisorerna eller minst
nationen, budget, fastställande av
femton smålänningar begär det. På
årsredovisning samt ansvarsfrihet för
extra landskap skall endast handläggas
ämbetsverkare, samt i övrigt fatta beslut
ärenden, som föranlett landskapets
i nationens angelägenheter.
sammankallande.
§
2.
Alla ärenden vid landskap skall vara
Beredning
§ 4. Nationsstyrelsen fastställer landskapets Föredragningslista
beredda av nationsstyrelsen, om inte
föredragningslista.
annat anges i dessa stadgar. Den
§ 5. Till landskap skall Förste kurator kalla Kallelse
myndighet som har berett ärendet skall
genom anslag, som sätts upp på
ha upprättat förslag till beslut.
nationens anslagstavla senast en vecka
Ordningsfråga avgörs utan beredning.
före landskapet, och genom personlig
§
3.
I förekommande ärenden skall alla
Handlingar
kallelse, som avsänds så tidigt att den
handlingar hållas tillgängliga för
kan väntas vara framme senast fyra
smålänningarna så snart de föreligger.
vardagar före landskapet. Kallelsen
§ 4. Ärende som läggs fram vid landskapet Oberett ärende
skall innehålla föredragningslista samt
av enskild smålänning får tas upp till
upplysning om ärende, som är av
behandling utan beredning. Avslås inte
ovanligt slag och stor vikt, och som
sådant förslag, skall ärendet hänskjutas
skall behandlas på landskapet.
till beredning för att behandlas på
§ 6. Vid omröstning äger varje smålänning Rösträtt
nästkommande landskap.
en röst. Om förlust av rösträtt stadgas i
§
5.
Beslut om nybyggnad, om mera
Ärenden gällande
kapitel 23 § 5.
ingripande ändring av nationens
fastigheten
§ 7. Omröstning sker öppet. Begärs
Omröstning
fastighet
samt
försäljning
av
egendom
votering, skall sådan verkställas med
av betydande värde skall godkännas av
handuppräckning eller, om det begärs,
landskapet.
med slutna sedlar.
§
6.
Ändring av medlemsavgiften skall tas Medlemsavgift
§ 8. Vid lika röstetal har ordföranden
Utslagsröst
upp på föredragningslistan som ett
utslagsröst, utom vid val, där lotten
separat ärende.
avgör.
§ 9. Otydligt markerad röstsedel är ogiltig. Ogiltiga och blanka § 7. Följande ärenden företas regelbundet: Regelbundna
ärenden
Blank röstsedel är giltig och anses visa röster
a) vid höstterminens första ordinarie
Höstens första
ogillande mot samtliga alternativ. Är
landskap:
granskningsberättelse
över
landskap
mer än hälften av de avgivna
och fråga om ansvarsfrihet för den ickeröstsedlarna ogiltiga och/eller blanka, är
ekonomiska förvaltning som handhafts
hela omröstningen ogiltig.
av kulturvärden, historiografen,
§ 10. Vid landskap skall protokoll föras över Protokoll
bibliotekarien och biblioteksnämnden,
fattade beslut och på landskapet

AVDELNING II: LANDSKAPET
Kapitel 4: Landskapet
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b)

c)

d)

nationsvännen, åtta klubbverkare, två
recentiorsvärdar, en idrottsledare, en
arkivarie, sekreteraren, en internationell
sekreterare, sånganföraren, en redaktör,
kapellmästaren, IT-ansvarig,
kårmarskalken, en fanbärare, sex
fikavärdar, sex fredagslyxare,
körrepresentanterna, hovmästaren,
köksmästaren, uthyrningsansvariga,
teaterledaren, quizmastrarna, en
stipendiesekreterare, en klubbmästare,
en sexmästare, en gasquemästare samt
sekreteraren av fastighetsstyrelsen
vid höstterminens andra ordinarie
Höstens andra
landskap: fastställande av budget för landskap
påföljande kalenderår.
vid vårterminens första ordinarie
Vårens första
landskap: granskningsberättelse över landskap
och fråga om ansvarsfrihet för den
ickeekonomiska förvaltning som
handhafts av åtta klubbverkare, två
recentiorsvärdar, en redaktör,
fotografen, en idrottsledare, en
fanbärare, PR-ansvarig, en arkivarie, en
internationell sekreterare, sex
fikavärdare, sex fredagslyxare,
antikvarien, en stipendiesekreterare,
hovmästaren, jämlikhetsombud,
ordförande för valberedningen,
uthyrningsansvariga, quizmastrarna,
fondförvaltningsnämndens sekreterare,
en sexmästare, en klubbmästare, en
gasquemästare samt köksmästaren.
vid vårterminens andra ordinarie
Vårens andra
landskap: revisionsberättelse över och landskap
fråga om ansvarsfrihet för den
förvaltning som handhafts av
Skattmästarna, Förste kurator, Andre
kurator, Tredje kurator, eventuell
feriekurator, ordföranden för landskap
och nationsstyrelse, nationsstyrelsen,
verkställande ledamot av
fastighetsstyrelsen.

Kapitel 6: Val vid landskapet
§ 1. Valberedningen skall bereda alla val
Beredning av val
utom val av valberedning, Inspektor,
Proinspektor, senior och hedersledamot.
Val till senior och hedersledamot
bereds av nationsstyrelsen, som skall
upprätta förslag till beslut. Val av
valberedning ska inte beredas. Om
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beredning av val av Inspektor och
Proinspektor finns regler nedan.
§ 2.
Valbarhet
a) Till kurator kan endast den väljas som Kuratorer
vid tillträdet varit medlem av nationen i
minst fyra terminer och inför valet
beretts av valberedningen. Ifall en
person ej uppfyller ovan nämnda krav
och utför posten som tillförordnad samt
avklarat hälften av sin period kan
personen väljas till kurator.
b) Till ordförande för landskap och
Ordförande för
nationsstyrelse kan endast den väljas landskap och
som vid tillträdet varit medlem av
nationsstyrelse
nationen i minst fyra terminer och inför
valet beretts av valberedningen.
Ordförande för landskap och
nationsstyrelse får inte tillhöra
fastighetsstyrelsen eller valberedningen.
c) Till ledamot av nationsstyrelsen kan
Ledamot av
endast den väljas som vid tillträdet varit nationsstyrelsen
inskriven i nationen i minst tre terminer
och inför valet beretts av
valberedningen. Ledamot av
nationsstyrelsen får inte tillhöra
fastighetsstyrelsen eller valberedningen.
d) Till ordförande för valberedningen kan Ordförande för
endast den väljas som vid tillträdet varit valberedningen
inskriven i nationen i minst fyra
terminer. Ordföranden för
valberedningen får inte tillhöra
nationsstyrelsen eller
fastighetsstyrelsen.
e) Till Skattmästare kan endast den väljas Skattmästare
som har gedigen erfarenhet av
ekonomiska angelägenheter. Till
Skattmästare bör endast den väljas som
vid tillträdet är eller varit inskriven vid
nationen.
f) Till nationsvän bör endast den väljas Nationsvän
som har gedigen erfarenhet av att ge råd
och hjälp i personliga angelägenheter.
g) Till verkställande ledamot av
Verkställande
fastighetsstyrelsen kan endast den
ledamot av
väljas som vid tillträdet varit inskriven i fastighetsstyrelsen
nationen i minst tre terminer. Försteg
vid val av verkställande ledamot bör
ges till den som har erfarenhet av
fastighetsförvaltning. Verkställande
ledamot av fastighetsstyrelsen får inte
tillhöra nationsstyrelsen eller
valberedningen.

h)

Till ledamot av besvärsnämnden kan
Ledamot av
§3.
endast den väljas som vid tillträdet varit besvärsnämnden a)
inskriven i nationen i minst tio
terminer. De valda ledamöterna får inte
inneha annan befattning vid nationen.
Minst en av ledamöterna skall vara
lagfaren.
i) Till ledamot av fastighetsstyrelsen kan Ledamot av
endast den väljas som vid tillträdet varit fastighetsstyrelsen
inskriven i nationen i minst tre
terminer. Ledamot av
fastighetsstyrelsen får inte tillhöra
nationsstyrelsen eller valberedningen.
j) Till revisor kan endast den väljas som Revisor
är väl förtrogen med redovisning och
bokföring. Minst en av revisorerna bör
b)
vara auktoriserad eller godkänd.
k) Till verksamhetsrevisor kan endast den Verksamhetsrevisor
väljas som är väl förtrogen med
nationsverksamheten.
Verksamhetsrevisor får inte inneha
annat ämbete eller tjänst.
l) Ledamöterna av valberedningen får inte Ledamot av
tillhöra nationsstyrelsen eller fastighets- valberedningen
styrelsen.
m) Till hovmästare kan endast den väljas Hovmästare
som vid tillträdet varit inskriven i
nationen i minst två terminer och inför
valet beretts av valberedningen.
n) Redaktörerna får inte tillhöra nations- Redaktör
styrelsen.
o) Ledamöterna av stipendienämnderna Stipendienämnder
bör om möjligt representera olika
fakulteter.
§ 4.
p) Till köksmästare kan endast den väljas Köksmästare
a)
som vid tillträdet varit inskriven i
nationen i två terminer och inför valet
beretts av valberedningen.
q) Till uthyrningsavsvarig kan endast den Uthyrningsväljas som inför valet beretts av
ansvarig
valberedningen.
r) Till gasquemästare kan endast den
väljas som vid tillträdet varit inskriven i
nationen i minst två terminer och inför
valet beretts av valberedningen.
s) Till ledamot av Stiftelsen
Smålandsgården bör, i första hand, den
väljas som är hyresgäst i stiftelsens
möblerade studentrum eller omöblerade
lägenheter. Vid val skall Stiftelsens
b)
Smålandsgårdens stadgar beaktas.
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Valberedningens förslag skall anslås på Valberedningens
nationens anslagstavla senast två
förslag
veckor före landskapet. Vill annan
valbar smålänning kandidera, skall
denne senast två dagar före landskapet
meddela Förste kurator detta. Förste
kurator skall genast anslå meddelande
om kandidaturen på nationens
anslagstavla. För val av kuratorer,
ordförande för landskap och
nationsstyrelse, ledamot av
nationsstyrelsen, hovmästare,
köksmästare, samt uthyrningsansvariga
stadgas särskilda regler i § 3 b).
Valberedningens förslag till kuratorer,
ordförande för landskap och
nationsstyrelse, ledamot av
nationsstyrelsen, hovmästare,
köksmästare, samt uthyrningsansvariga
skall anslås på nationens anslagstavla
senast dagen för förtida röstning
påbörjas. Vill annan valbar smålänning
kandidera, skall denne senast dagen
före förtida röstning påbörjas meddela
Förste kurator om detta. Är kandidaten
ej beredd skall det omgående kallas till
extra valberedningsmöte. Innan
kandidaten är beredd kan denna ej
erhålla några förtidsröster. Efter
valberedningens möte skall Förste
kurator genast anslå meddelande om
kandidaturen på nationens anslagstavla.
Val av ämbetsverkare, med lika många
eller färre kandidater än antalet lediga
befattningar, sker genom acklamation.
Begärs sluten omröstning skall sådan
verkställas, varvid landskapet röstar för
eller mot varje enskild kandidat för
vilken sluten omröstning har begärts.
Kandidaten är vald om fler än hälften
av de giltiga rösterna avgivits för
kandidaten. För val av kuratorer,
ordförande för landskap och
nationsstyrelse, ledamot av
nationsstyrelsen, hovmästare,
köksmästare, samt uthyrningsansvariga
stadgas särskilda regler i § 4 b).
Val av kuratorer, ordförande för
landskap och nationsstyrelse, ledamot

av nationsstyrelsen, hovmästare,
köksmästare, samt uthyrningsansvariga
sker alltid genom sluten omröstning.
Kandidaten är vald om fler än hälften
av de giltiga rösterna avgivits för
kandidaten.
§ 5. Val av ämbetsverkare, med fler
Val med fler
kandidater än antalet lediga
kandidater än
befattningar, sker genom sluten
platser
omröstning, varvid varje smålänning
rangordnar den eller de kandidater
denne vill se valda i fallande ordning.
Sedan utförs följande:
I. Den kandidat som är högst rangordnad
på mer än hälften av alla giltiga
valsedlar är vald.
II. Om ingen kandidat kan anses vald
enligt I. elimineras den kandidat som är
högst rangordnad på lägst antal av de
giltiga röstsedlarna. Om detta gäller
flera kandidater avgör lotten vem som
elimineras.
III. Den som valts eller eliminerats stryks
från samtliga valsedlar.
IV. Punkterna I-III upprepas tills
befattning är tillsatt eller tills ingen
kandidat kan anses vald enligt punkt I.
V. Vid val till flera befattningar upprepas
punkterna I-IV med samtliga
kandidater, utom den som blivit vald,
tills de lediga befattningarna är tillsatta.
§ 6. Om inte tillräckligt många kandidater Vakans
kan anses valda som det finns lediga
befattningar lämnas dessa vakanta.
§ 7. Val av hedersledamot och senior sker Val av
genom sluten omröstning. Den
hedersledamot och
föreslagne är vald om minst hälften av senior
de giltiga rösterna avgivits för honom
eller henne.
§ 8. Efter val av hedersledamot eller senior Underrättelse
skall Förste kurator snarast underrätta
denne om valet.
§ 9 Val av Inspektor eller Proinspektor
Val av Inspektor,
bereds på valmöte, som hålls minst en Proinspektor,
vecka före valet. Till valmötet kallar
valmöte
Förste kurator smålänningarna genom
personlig kallelse, som avsänds så tidigt
att den kan väntas vara framme senast
två veckor före valmötet.
§ 10. Vid valmöte gäller kapitel 4 i
Valmöte, procedur
tillämpliga delar. Valmötet skall föreslå
6

en eller flera kandidater till landskapet.
Om flera kandidater föreslås, bör
kandidaterna rangordnas. Valmötet får
besluta att kandidat som föreslås på
valmötet inte skall föreslås landskapet.
Efter valmötets slut anslår Förste
kurator förslaget på nationens
anslagstavla och informerar sig om ifall
de föreslagna är villiga att åtaga sig
uppdraget.
§ 11. Sedan landskapet förrättat val av
Val av Inspektor
Inspektor eller Proinspektor enligt den eller Proinspektor,
ordning som gäller för val av
underrättelse
ämbetsverkare, underrättar Förste
kurator den valde. När Inspektor eller
Proinspektor valts skall Förste kurator
underrätta universitetets rektor om
valet.
§ 12. En smålänning som anser att en
Underkännande av
kandidat som har blivit vald på
val
landskap inte har stöd av mer än hälften
av de närvarande, får i omedelbar
anslutning till valet påkalla en sluten
omröstning för att fastslå om den valde
kan accepteras eller ej. Kandidaten
skall anses accepterad om färre än
hälften av rösterna avgivits mot
kandidaten. Om kandidaten inte
accepterats av landskapet skall istället
den kandidat som av de kvarvarande
erhållit det högsta röstetalet anses vald.
Om ingen kandidat återstår, lämnas
posten vakant.
§ 13. Röstberättigad smålänning som önskar Förtida röstning
rösta i förekommande val har rätt att
rösta i förtid. Förtida röstning inför ett
landskap skall förrättas av Förste
kurator på varje expeditionstid från och
med fyra dagar före landskapet till och
med dagen för landskapet. Vid sådan
förtida röstning skall smålänningens
skriftliga röster läggas i ett omärkt
slutet kuvert, som läggs i ett ytterkuvert
med smålänningens namn på.
§ 14. Val förrättas enligt nedan:
Tidpunkter för val
a) På höstterminens första landskap:
Höstens första
Val av Andre kurator, ordförande för landskap
landskap och nationsstyrelse, en
verksamhetsrevisor, en ledamot av
fondförvaltningsnämnden, sekreterare
av fondförvaltningsnämnden, tre

b)

c)
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ledamöter av nationsstyrelsen, två
ledamöter av fastighetsstyrelsen,
verkställande ledamot av
fastighetsstyrelsen, tre ledamöter av
Stiftelsen Smålandsgården, sex
ledamöter av allmänna
stipendienämnden, en klubbmästare
samt ordförande av valberedningen.
Valet gäller, för den tredje ledamoten
av nationsstyrelsen två år, för ledamöter
av fastighetsstyrelsen två år, för
ledamoten av fondförvaltningsnämnden
tre år, för ledamöter av stiftelsen
smålandsgården tre år, samt övriga ett
år. Val av verkställande ledamot av
fastighetsstyrelsen förrättas vartannat
år, med början 2007.
På höstterminens andra landskap:
Höstens andra
Val av en Skattmästare, nationsvän, åtta landskap
klubbverkare, två recentiorsvärdar, en
internationell sekreterare, en redaktör,
fotograf, en idrottsledare, en fanbärare,
två ledamöter av valberedningen, PR–
ansvarig, sex fikavärdar, sex
fredagslyxare, en arkivarie, antikvarie,
hovmästare, två uthyrningsansvariga,
två quizmastrar, tre ledamöter av Anna
Maria Lundins Stipendienämnd, två
ledamöter av Carl Gustaf och Carl
Cervins stipendienämnd, köksmästare,
en stipendiesekreterare,
jämlikhetsombud, en sexmästare, en
gasquemästare samt revisorer. Valet
gäller för en Skattmästare, nationsvän
samt ledamöter av Anna Maria Lundins
stipendienämnd och Carl Gustaf och
Carl Cervins stipendienämnd tre år, för
köksmästare, hovmästare,
klubbverkare, fikavärdar, fredagslyxare,
quizmastrar, en klubbmästare och
uthyrningsansvariga en termin, samt för
övriga ett år. Val av en Skattmästare
förrättas vart tredje år, med början
2008. Val av nationsvän förrättas vart
tredje år med början 2006.
På vårterminens första landskap:
Vårens första
Val av Förste kurator, Tredje kurator, landskap
historiograf, sekreterare, sånganförare,
en klubbmästare, en
verksamhetsrevisor, sex ledamöter av
allmänna stipendienämnden, en

d)

ledamot av fondförvaltningsnämnden,
två ledamöter av fastighetsstyrelsen,
sekreterare av fastighetsstyrelsen och
tre ledamöter av nationsstyrelsen. Valet
gäller för ledamot av
fondförvaltningsnämnden tre år samt
övriga ett år. Val av en ledamot av
fondförvaltningsnämnden förrättas vart
tredje år med början 2010. Val av en
ledamot av fondförvaltningsnämnden
förrättas vart tredje år med början 2011.
På vårterminens andra landskap:
Vårens andra
Val av en Skattmästare, kulturvärd,
landskap
teaterledare, bibliotekarie, åtta
klubbverkare, två recentiorsvärdar, en
arkivarie, en internationell sekreterare,
en idrottsledare, en redaktör,
kapellmästare, IT-ansvarig,
kårmarskalk, fyra ledamöter av
biblioteksnämnden, en ledamot av
Anna Maria Lundins stipendienämnd,
två ledamöter av valberedningen, en
ledamot av besvärsnämnden, en
fanbärare, sex fikavärdar,
sexfredagslyxare, köksmästare,
körrepresentanter, hovmästare, två
uthyrningsansvariga, två quizmastrar,
en stipendiesekreterare, en sexmästare,

en gasquemästare. Valet gäller för en
Skattmästare, ledamot av
besvärsnämnden och ledamot av Anna
Maria Lundins stipendienämnd tre år,
för köksmästare, hovmästare,
klubbverkare, fikavärdar, fredagslyxare,
quizmastrar och uthyrningsansvariga en
termin samt för övriga ett år. Val av
ledamot av Anna Maria Lundins
stipendienämnd förrättas vart tredje år
med början 2006. Val av en
Skattmästare förrättas vart tredje år med
början 2010.
§ 15. Om befattning blir vakant skall
Fyllnadsval
fyllnadsval ske.
§ 16. Ämbetsverkare tillträder sitt ämbete Tillträde
vid det halvårsskifte som följer närmast
efter valet, utom vid fyllnadsval, då den
som valts tillträder sitt ämbete
omedelbart.

avgör.
§ 10. En ledamot får inte delta i
Jäv
handläggningen av ett ärende som
personligen rör ledamoten själv,
ledamotens make eller maka, sambo,
föräldrar, barn eller syskon, eller annan
Nationens nämnder är nationsstyrelsen, Nationens nämnder
närstående.
fastighetsstyrelsen, fondförvaltnings§ 11. Vid sammanträde skall föras protokoll Protokoll,
nämnden, besvärsnämnden,
över närvarande ledamöter, fattade
reservationer
valberedningen, stipendienämnderna,
beslut och på sammanträdet anmälda
biblioteksnämnden och
reservationer.
seniorskollegiet.
§ 12. Anmälda reservationer skall lämnas in Reservationer
Nämnderna sammanträder på kallelse Kallelse
skriftligen senast tre dagar efter
av respektive ordförande. Kallelsen
sammanträdets avslutande till den som
skall avsändas så tidigt att den kan
för nämndens protokoll.
väntas vara framme senast fyra
§ 13. Protokollet skall justeras inom två
Justering
vardagar före sammanträdet. Kallelser
veckor av ordföranden och en vid
till nationsstyrelse och
sammanträdet utsedd justerare.
fastighetsstyrelse skall dessutom anslås
§ 14. Sedan protokoll över nationsstyrelsens Anslag
på nationens anslagstavla.
och fastighetsstyrelsens möten justerats
På begäran av någon av revisorerna
Möte på begäran av
skall en kopia anslås på nationens
eller minst halva antalet ledamöter skall revisorer eller
anslagstavla i minst två veckor.
nämndens ordförande kalla till
ledamöter
sammanträde, som skall hållas inom en
Kapitel 8: Nationsstyrelsen
vecka.
§ 1. Nationsstyrelsen består av ordföranden Nationsstyrelsen
Kallelse till sammanträde skall åtföljas Föredragningslista
för landskap och nationsstyrelse, Förste
av föredragningslista.
kurator, Andre kurator, Tredje kurator,
Föredragningslistan fastställs av
två Skattmästare och sju av landskapet
ordföranden, eller, om sammanträdet
valda ledamöter av nationsstyrelsen.
sker i enlighet med § 3, av den eller de
Ordföranden för landskap och
som begärt sammanträdet.
nationsstyrelse, kuratorerna,
Handlingar i förekommande ärenden Handlingar
Skattmästarna och ledamöterna av
skall av ordföranden hållas tillgängliga
nationsstyrelsen har närvaro-, yttrandeför ledamöterna så snart de föreligger.
och rösträtt. Sekreteraren, Inspektor,
Vid sammanträde får ärende som icke Övriga ärenden
Proinspektor, revisorerna, kuratorer
upptagits på den föredragningslista som
vars ämbetsperiod tog slut för mindre
åtföljt kallelsen, avgöras endast om
än ett år sedan, verksamhetsrevisorerna,
samtliga närvarande ledamöter medger
köksmästaren och redaktörerna har
det.
närvaro- och yttranderätt.
För beslutsmässighet fordras att minst Beslutsmässighet
§ 2. Nationsstyrelsen åligger
Åligganden
hälften av ledamöterna är närvarande,
a) att bedriva nationens verksamhet enligt
utom i seniorskollegiet, som är
de riktlinjer som landskapet givit.
beslutsmässigt med fem ledamöter
b) att handha den ekonomiska
närvarande. Vid beräkning av
förvaltningen i den mån den inte skall
beslutsmässighet i nationsstyrelsen
handhas av annan myndighet.
räknas endast ledamöterna av
c) att utöva tillsyn över övrig förvaltning.
nationsstyrelsen.
d) att förbereda och upprätta förslag i alla
Omröstning sker öppet. Vid val skall Omröstning
vid landskapet förekommande frågor
dock, om ledamot så begär, omröstning
utom val där beredningen åvilar
ske med slutna sedlar.
valberedningen eller beredning av annat
Vid lika röstetal äger ordföranden
Utslagsröst, lottning
skäl är utesluten.
utslagsröst, utom vid val, där lotten
e) att anställa personal.

AVDELNING III: NATIONENS
NÄMNDER
Kapitel 7: Allmänt om nationens
nämnder
§ 1.

§ 2.

§ 3.

§ 4.

§ 5.

§ 6.

§ 7.

§ 8.

§ 9.
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f)

att vid behov utse proämbetsverkare se
kapitel 16 §8.
§ 3. Nationens firma tecknas enligt beslut av Nationens firma
nationsstyrelsen.
§ 4. Om det inte är uppenbart obehövligt
Smålännings förslag
skall nationsstyrelsen ta upp de förslag till nationsstyrelsen
till behandling som smålänning
§ 2.
skriftligen begärt. Nationsstyrelsen
a)
skall hänskjuta förslag som är av sådan
art att det skall avgöras av annan
myndighet till denna.
§ 5 Nationsstyrelsen får delegera beslutsrätt Delegation
b)
i fråga som faller under dess förvaltning
eller handhavandet av viss verksamhet
c)
som faller under dess förvaltning till
annan myndighet vid nationen eller ett
d)
av nationsstyrelsen tillsatt organ.
Nationsstyrelsens ansvar för frågans
behandling, respektive tillfälliga organs
förvaltning, kvarstår.
§ 3.

Kapitel 9: Fastighetsstyrelsen
§ 1. Fastighetsstyrelsen består av en
Fastighetsstyrelsen
Skattmästare, Andre kurator, sex av
landskapet valda ledamöter och en av
landskapet vald verkställande ledamot.
Skattmästaren är fastighetsstyrelsens
ordförande. Styrelsen har en sekreterare
med yttranderätt.
§ 2. Fastighetsstyrelsen åligger att förvalta Åligganden
nationens fasta egendom.
§ 3. Beslut om försäljning, belåning eller Försäljning av
ingripande förändring av fastigheten
nationens fastighet
skall hänskjutas till landskapet.
mm
§ 4. Verkställande ledamoten har till uppgift Verkställande
att vara länken mellan nationen och den ledamoten
eller de som har till uppgift att utföra
den dagliga skötseln av nationens
fastighet. Fastighetsstyrelsen har rätt att
förordna annan person att helt eller
delvis utöva denna syssla.
§ 5. Fastighetsstyrelsen utser ett år i sänder Firmateckning
verkställande ledamoten och
ordföranden att teckna firma för
styrelsens verksamhetsområde var och
en för sig eller i förening. För den
löpande driften tecknar den
verkställande ledamoten ensam firma.

Kapitel 10:
Fondförvaltningsnämnden
§ 1. Fondförvaltningsnämnden består av
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Fondförvaltnings-

Inspektor, en Skattmästare, Förste
nämnden
kurator, fem av landskapet valda
ledamöter samt en sekreterare.
Inspektor är fondförvaltningsnämndens
ordförande. Sekreteraren har inte
rösträtt.
Fondförvaltningsnämnden åligger
Åligganden
att förvalta de till nationen anknutna
stiftelserna och stipendiefonderna i
enlighet med de riktlinjer som gäller för
varje sådan stiftelse och stipendiefond.
att upprätta bokslut för de till nationen
anknutna stiftelserna.
att vid förvaltningen främst tillse att
tillgångarnas realvärde säkras.
att ge anvisningar om hur statuter och
stadgar för de till nationen anknutna
stiftelserna och stipendiefonderna skall
tolkas.
De till nationen anknutna stiftelsernas Firmateckning
och stipendiefondernas firmor tecknas
enligt beslut av
fondförvaltningsnämnden.

Kapitel 11: Besvärsnämnden
§ 1. Besvärsnämnden består av Inspektor Besvärsnämnden
och tre av landskapet valda ledamöter.
§ 2. Besvärsnämnden åligger
Åligganden
a) att pröva i rätt tid inkomna besvär.
b) att pröva av Inspektor hänskjuten fråga.
c) att besluta om återinträde för utesluten
medlem.
d) att ta den befattning med disciplinära
frågor som enligt dessa stadgar åligger
nämnden.
e) att vid behov tolka dessa stadgar.

Kapitel 12: Valberedningen
§ 1. Valberedningen består av
Valberedningen
valberedningens ordförande, fyra av
landskapet valda ledamöter samt Förste
kurator. Förste kurator är
valberedningens sekreterare.
§ 2. Valberedningen skall bereda alla vid Beredning av val
landskapet förekommande val utom då
beredningen enligt dessa stadgar är
förbehållen annan myndighet eller är
utesluten av andra skäl.
§ 3. Valberedningen skall till befattning
Förslag
föreslå den eller de valberedningen
finner lämpade.

a)

Kapitel 13: Stipendienämnderna
§ 1. Stipendienämnderna är Anna Maria
Lundins stipendienämnd, Carl Gustaf
och Carl Cervins stipendienämnd samt
Allmänna stipendienämnden.
§ 2. Anna Maria Lundins stipendienämnd
består av Inspektor, Förste kurator och
tio av lanskapet valda ledamöter.
Inspektor är nämndens ordförande.
§ 3. Carl Gustaf och Carl Cervins
stipendienämnd består av Inspektor,
Förste kurator, Andre kurator och sex
av landskapet valda ledamöter.
Inspektor är nämndens ordförande.
§ 4. Allmänna stipendienämnden består av
Förste kurator och tolv av landskapet
valda ledamöter. Förste kurator är
nämndens ordförande.
§ 5. Stipendienämnderna åligger
a)

§ 6.

§ 7.
a)

b)

§ 8.
a)

b)

§ 9.
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Stipendienämnderna

Anna Maria
Lundins
stipendienämnd

b)

att bereda samtliga stipendier som skall Allmänna
beredas av nationen utom de stipendier
som avses i §§ 7 och 8.
att tillsätta de stipendier som skall
tillsättas av nationen och som inte
ankommer på annan.

Kapitel 14: Biblioteksnämnden

§ 1. Biblioteksnämnden består av
Biblioteksnämnden
bibliotekarien, förre bibliotekarien samt
Carl Gustaf Carl
fyra av landskapet valda ledamöter.
Cervins
Bibliotekarien är biblioteksnämndens
stipendienämnd
ordförande.
§ 2. Biblioteksnämnden åligger
Åligganden
a) att inom ramen för anvisade anslag
Allmänna
besluta om inköp av böcker. Nämnden
stipendienämnden
skall därvid iaktta att bibliotekets
främsta uppgift är att tillgodose
smålänningarnas behov av litteratur för
Åligganden,
lägre examina.
samtliga
b) att besluta om prenumeration på
att vid beredning och tillsättning av
tidningar och tidskrifter.
stipendier ta hänsyn till statuter och
c) att besluta om bindning av böcker och
stadgar för respektive fond samt
tidskrifter.
dessutom ta hänsyn till praxis på
§ 3. Biblioteksnämnden skall fastställa
Villkor för utlåning
området samt landskapets och
villkor för utlåning av nationens
av nationens böcker
fondförvaltningsnämndens anvisningar.
böcker. Har låntagare brutit mot
Stipendiesekreterarna har rätt att
Stipendiesekretlånevillkoren skall nämnden besluta om
närvara vid stipendienämndernas
erarens närvarorätt
åtgärd mot honom eller henne.
sammanträden och där väcka förslag.
Låntagare som brutit mot lånevillkoren
Anna Maria Lundins stipendienämnd Åligganden, AML
får avstängas från att låna nationens
åligger
böcker.
att bereda och tillsätta stipendier ur
Kapitel 15: Seniorskollegiet
Anna Maria Lundins stipendiefond i
§ 1. Seniorskollegiet består av de av
Seniorskollegiet
enlighet med dess statuter och stadgar.
nationens seniorer som är
att bereda och ge förslag på stipendiater
smålänningar. Förste kurator är
till de forskningsstipendier som utdelas
ordförande, och Andre kurator är
ur Carl Gustaf och Carl Cervins
sekreterare, i kollegiet.
stipendiefond i enlighet med dess
§ 2. Kollegiet åligger
Åligganden
statuter och stadgar.
a) att ta den befattning med
Carl Gustaf och Carl Cervins
Åligganden CG & C
stipendieärenden som föreskrivs i
stipendienämnd åligger
författningar och stipendiestatuter.
att bereda och tillsätta
b) att avge yttrande i ärende som hänskjuts
grundutbildningsstipendier ur Carl
till kollegiet.
Gustaf och Carl Cervins stipendiefond i
§ 3. Stipendiesekreterarna har rätt att delta i
enlighet med dess statuter och stadgar.
överläggningar med seniorskollegiet
att efter förslag från Anna Maria
gällande stipendieärenden.
Lundins stipendienämnd tillsätta
forskarstipendier ur Carl Gustaf och
Carl Cervins stipendiefond i enlighet
med dess statuter och stadgar.
Allmänna stipendienämnden åligger
Åligganden

AVDELNING IV: NATIONENS
ÄMBETSVERKARE
Kapitel 16: Nationens
ämbetsverkare
§ 1. Nationens ämbetsverkare är Förste
Ämbetsverkarna
kuratorn, Andre kuratorn, Tredje
kuratorn, Skattmästarna,
fastighetsstyrelsens verkställande
ledamot, ordföranden för landskap och
nationsstyrelse, ledamöterna av
nationsstyrelsen, sekreteraren,
hovmästaren, köksmästaren,
klubbverkarna, fikavärdarna,
fredagslyxarna, uthyrningsansvariga,
recentiorsvärdarna, internationella
sekreterarna, redaktörerna, PR–
ansvarig, IT-ansvarig,
stipendiesekreterarna, valberedningens
ordförande, fotografen, historiografen,
sånganföraren, antikvarien,
arkivarierna, bibliotekarien,
kulturvärden, teaterledaren,
körrepresentanterna, kapellmästaren,
idrottsledarna, fanbärarna,
kårmarskalken, nationsvännen,
verksamhetsrevisorerna, revisorerna,
jämlikhetsombudet, quizmastrarna,
sekreteraren i
fondförvaltningsnämnden, sexmästarna,
klubbmästarna, gasquemästarna,
sekreteraren av fastighetsstyrelsen, de
av landskap valda ledamöterna av
Stiftelsen Smålandsgården, ledamöterna
av fastighetsstyrelsen samt ledamöterna
av nationens nämnder.
§ 2. Ämbetsverkare skall utöva sin
Åligganden
befattning i samråd med kuratorerna.
§ 3. Ämbetsverkare är skyldig att redovisa Ansvar
för sin förvaltning och ansvarar för
skada som åsamkas nationen genom
hans eller hennes försummelse.
§ 4. Ämbetsverkare som delegerar uppgift Delegation
som faller under dennes förvaltning
upphör därmed inte att ansvara för
uppgiften.
§ 5. Brister ämbetsverkare i fullgörandet av Missbruk,
sina skyldigheter eller missbrukar
misskötsel
nationens förtroende skall detta
anmälas till besvärsnämnden.
§ 6. Förmåner och arvoden åt
Förmåner, arvoden
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ämbetsverkarna fastställs varje år i
nationens budget.
Arvode får inte tas ut i förskott. Lämnar
ämbetsverkare sin post i förtid
bestämmer nationsstyrelsen hur stor del
av arvodet för perioden den avgående
skall uppbära och hur stor del
efterträdaren skall uppbära.
§ 7. Är en Skattmästare eller
Vikarie
fastighetsstyrelsens verkställande
ledamot, för kortare tid än en månad,
eller annan ämbetsverkare, för kortare
tid än två veckor, förhindrad att utöva
sitt ämbete förordnar denne annan till
ämbetet valbar smålänning att på
ordinarie ämbetsverkares ansvar
uppehålla befattningen. Vid längre tids
förhinder under arbetstermin utser
nationsstyrelsen vikarie eller förordnar
om val av ny ämbetsverkare. Vikarie
handlar på eget ansvar. Vid tillfälligt
förfall för Förste kurator inträder Andre
kurator i dennes ställe. Vid tillfälligt
förfall för ordföranden inträder Förste
kurator i dennes ställe.
§ 8. Om en befattning är vakant får nations- Proämbetsverkare
styrelsen utse en proämbetsverkare för
tiden fram till fyllnadsvalet.
Nationsstyrelsen får dock inte utse
ledamot av nationsstyrelsen. Den som
valts eller utsetts enligt denna paragraf
tillträder sin befattning genast.

Kapitel 17: Förste Kurator
§ 1. Förste kurator åligger
Åligganden
a) att representera nationen och leda dess
verksamhet.
b) att tillse att nationens stadgar och
reglementen efterlevs.
c) att tillse att nationens beslut verkställs.
d) att vinnlägga sig om den enskilde
smålänningens bästa och bistå denne
med anvisningar.
§ 2. Förste kurator har rätt att själv fatta
Beslutanderätt
beslut i alla frågor i den mån beslutet
inte tillkommer annan myndighet.
Beslutsrätten kan begränsas av
landskapet och nationsstyrelsen.
§ 3. Förste kurator får delta i överläggningar Rätt att delta i
med nationens alla myndigheter, utom sammanträden med
besvärsnämnden, och hos dem väcka övriga myndigheter
förslag.

Kapitel 18: Andre kurator
§ 1. Andre kurator åligger
Åligganden
a) att förvalta nationskassan och handlånekassan.
b) att ansvara för nationslokalen och dess
inventarier.
c) att tillse att övriga ämbetsverkare
vårdar dem anförtrodd egendom och
redovisar för tilldelade medel.
d) att tillsammans med Skattmästarna
sköta nationens löpande ekonomiska
förvaltning enligt den fördelning dem
emellan som anges i stadgar och
reglementen.
e) att inom sitt ämbetsområde själv eller
genom ombud föra nationens talan i
ekonomiska angelägenheter.
§ 2. Andre kurator har rätt att själv fatta
Beslutanderätt
beslut inom sitt ansvarsområde i den
mån beslutet inte tillkommer annan
myndighet. Beslutsrätten kan begränsas
av landskapet och nationsstyrelsen.
§ 3. Andre kurator får delta i överläggningar Rätt att delta på
med nationens alla myndigheter, utom sammanträden med
besvärsnämnden, och hos dem väcka övriga myndigheter
förslag.
§ 4. Andre kurator får anställa personal för Rätt att anställa
tillfälliga arbetsuppgifter.
personal

Kapitel 19: Tredje kurator
§ 1. Tredje kurator åligger
Åligganden
a) att förbereda och leda nationens fester
samt smärre tillställningar.
b) att leda nationens under termin
förekommande pub- och
restaurangverksamhet samt eventuell
klubbverksamhet.
c) att snarast efter varje avslutad pubvecka
samt efter fest lämna en fullständig
redogörelse över kostnader och intäkter.
d) att ansvara för renhållning och löpande
underhåll av nationens lokaler, förutom
köket.
§ 2. Tredje kurator har rätt att själv fatta
Beslutanderätt
beslut inom sitt ansvarsområde i den
mån beslutet inte tillkommer annan
myndighet. Beslutsrätten kan begränsas
av landskapet och nationsstyrelsen.
§ 3. Tredje kurator får delta i
Rätt att delta i
överläggningar med nationens alla
sammanträden med
myndigheter, utom besvärsnämnden, övriga myndigheter.
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och hos dem väcka förslag.
§ 4. Tredje kurator får anställa personal för Rätt att anställa
tillfälliga arbetsuppgifter.
personal

Kapitel 20: Skattmästarna
§ 1. Skattmästarna åligger
Åligganden
a) att vara ekonomiska rådgivare åt
nationen.
b) att förvalta nationens fonder i den mån
de inte hör till annan myndighets
förvaltning.
c) att tillsammans med Andre kurator
sköta nationens löpande ekonomiska
förvaltning enligt den fördelning mellan
Andre kurator och Skattmästare som
anges i stadgar och reglementen.
d) att inom sitt ämbetsområde själv eller
genom ombud föra nationens talan i
ekonomiska angelägenheter.
e) Att sinsemellan fördela de uppdrag som
enligt dessa stadgar faller på
Skattmästarna.
§ 2. Skattmästarna har rätt att själva fatta Beslutanderätt
beslut inom sitt ansvarsområde i den
mån beslutet inte tillkommer annan
myndighet. Beslutsrätten kan begränsas
av landskapet och nationsstyrelsen.
Under mellantermin har Skattmästarna
rätt att själva fatta beslut om sådana för
nationens fastighet nödvändiga utgifter
som inte kan uppskjutas, även om
anvisat anslag därmed överskrids.
§ 3. Skattmästarna får delta i överläggningar Rätt att delta i
med nationens alla myndigheter, utom sammanträden med
besvärsnämnden, och hos dem väcka övriga myndigheter.
förslag.

AVDELNING V: GRANSKNING,
BESVÄR OCH STADGAR
Kapitel 21: Revision och
granskning

skall avge förslag om ansvarsfrihet eller
ansvar för de befattningshavare som
inte granskas av revisorerna.
§ 7. Landskapets beslut om ansvarsfrihet är Landskapets beslut
bindande endast för de förhållanden
om ansvarsfrihet
som omnämnts i revisionsberättelsen.
Beslutar landskapet att utkräva ansvar
skall det samtidigt besluta om vilka
åtgärder som skall vidtas.

§ 1. Landskapet utser två revisorer att
Revisorer
granska nationens ekonomiska
förvaltning, samt att granska
kuratorernas, köksmästarens
nationsstyrelsens och
Kapitel 22: Smålänningarnas
fastighetsstyrelsens övriga verksamhet.
rättigheter
§ 2. Revisorerna skall fortlöpande granska Granskning,
§ 1. Smålänning har rätt att begagna
Allmänt
verksamheten och hålla
revision, revisionsnationslokalen, nationens bibliotek, tidnationsstyrelsen underrättad om vad
berättelse
skrifter, erhålla lån ur handlånekassan,
som vid granskningen framkommit.
erhålla nationens tidskrift samt bevista
Dessutom skall revisorerna revidera
nationens fester.
nationen efter avslutat räkenskapsår och
§ 2. Smålänning har rätt att erhålla
Intyg
till landskapet avge revisionsberättelser
arbetsintyg. Sådant intyg lämnas dock
över nationens verksamhet.
inte förrän landsmannen fullgjort sina
Revisionsberättelse skall avges senast
skyldigheter mot nationen.
två veckor före landskapet och skall
§ 3. Smålänning har rätt att ta del av
Protokoll, sekretess
innehålla redogörelse för gjorda
nationens och dess nämnders protokoll
iakttagelser, förslag om ansvarsfrihet
och handlingar, dock inte låneärende
eller ansvar och övriga förslag som
eller disciplinära frågor rörande enskild
uppkommit vid revisionen.
smålänning eller handling som på ett
§ 3. Avgår någon av kuratorerna eller någon Revision vid
inte försumbart sätt kan störa pågående
av Skattmästarna under sina respektive ämbetsverkares
kontraktsförhandling med utomstående.
ämbetsperioder skall revision
förtida avgång
§ 4. Smålänning har rätt att lämna förslag Förslagsrätt
verkställas.
till nationens myndigheter i alla
§ 4. Revisorerna svarar solidariskt för skada Ansvar
nationens angelägenheter. Förslag skall
som vid fullgörande av
framställas skriftligen.
revisionsuppdraget uppsåtligen eller av
§ 5. Smålänning har, utom i fall som avses i Rättigheter vid
oaktsamhet tillfogas nationen.
kapitel 23 § 5, yttranderätt, förslagsrätt, landskap
§ 5. Landskapet utser två
Verksamhetsrevisor
rösträtt och reservationsrätt vid
verksamhetsrevisorer att granska
er
landskap.
nationens icke ekonomiska verksamhet.
Kapitel 23: Medlemskap, rösträtt
§ 6. Verksamhetsrevisorerna skall
Granskning,
och avgifter
fortlöpande granska nationens
granskningsverksamhet och hålla nationsstyrelsen berättelse
§ 1. Smålänning erlägger avgifter till
Terminsavgift
underrättad om vad som vid
nationen för varje termin. Avgiftens
granskningen framkommit. Dessutom
belopp bestäms av landskapet, men får
skall verksamhetsrevisorerna vid
inte överstiga en procent av gällande
vårterminens och höstterminens första
basbelopp.
landskap författa en
§ 2. Landskapet får besluta att den som
Inskrivningsavgift
granskningsberättelse över de befattinträder i nationen ska erlägga
ningshavare som avgått under
inskrivningsavgift. Nationsstyrelsen får
föregående termin.
bevilja nedsättning eller befrielse från
Granskningsberättelsen skall innehålla
avgiften.
redogörelse för gjorda iakttagelser och
§ 3. Smålänning som vill utträda ur
Utträde
förslag som uppkommit vid
nationen anses utträdd efter anmälan till
granskningen. Verksamhetsrevisorerna
Förste kurator.
13

§ 4. Smålänning som inte erlagt föregående Automatiskt utträde § 5. Beslut om varning eller om uteslutning Beslut, innehåll,
termins medlemsavgift skall anses ha
skall innefatta skälen för detta och
tillkännagivande
utträtt ur nationen. Söker smålänningen
förklaring av beslutets innebörd.
återinträde skall Förste kurator pröva i
Universitetets rektor skall i gällande fall
vad mån denne under mellantiden varit
underrättas om beslutet.
skyldig att tillhöra nationen och vilka
Kapitel 25: Besvär
avgifter som i så fall skall erläggas.
§ 1. Den som blivit tillrättavisad eller fått Besvär över
§ 5. Om smålänning ej fullgör sina
Förlust av rösträtt
rättigheter indragna av Förste kurator tillrättavisning
ekonomiska skyldigheter mot nationen
med stöd av kapitel 24 § 1 får hos
utsätter Andre kurator en frist inom
besvärsnämnden anföra besvär över
vilken skulden skall vara betald. Går
tillrättavisningen eller beslutet inom två
fristen ut och skulden ännu inte är
veckor från den dag tillrättavisningen
reglerad förlorar smålänningen sin
skedde respektive beslutet fattades.
rösträtt på landskapet.
§ 2. Den som av besvärsnämnden varnats Besvär över
Kapitel 24: Disciplinära
eller uteslutits ur nationen med stöd av varning, uteslutning
bestämmelser
kapitel 24 § 2 eller skiljts från en
och avsättning
befattning med stöd av kapitel 24 § 3
§ 1. Har smålänning i samband med
Tillrättavisning
får underställa beslutet landskapets
nationens verksamhet uppfört sig så att
prövning. Begäran om prövning skall
denne inverkat menligt på nationens
lämnas till Förste kurator inom två
trevnad eller anseende får Förste
veckor från den dag beslutet kommit till
kurator tillrättavisa denne enskilt samt
smålänningens kännedom.
även besluta att smålänningen skall
§
3.
Finner smålänning att ett beslut strider Besvär över
förlora en eller flera av de rättigheter
mot föreskrift, utfärdad av riksdag,
otillåtna beslut
som räknas upp i kapitel 22 § 1. Sådan
regering
eller
av
annan
offentlig
tillrättavisning och sådant beslut skall
myndighet efter delegation från någon
vara skriftligt. En smålännings
av dessa, dessa stadgar eller andra för
rättigheter får inte inskränkas under
nationen särskilt gällande bestämmelser
längre tid än en termin.
får denne besvära sig över beslutet hos
§ 2. Om smålänning i samband med
Varning, uteslutning
besvärsnämnden inom två veckor från
nationens verksamhet allvarligt skadat
den dag då protokollet över beslutet
nationens trevnad eller anseende eller
justerats.
om den som tillrättavisats enligt § 1
§ 4. Finner besvärsnämnden att beslut som Besvärsnämndens
inte bättrat sig skall besvärsnämnden
kommit under dess prövning strider
prövning
varna denne. Detsamma gäller om
mot föreskrift, utfärdad av riksdag,
smålänningen gjort en olaglig gärning
regering eller av annan offentlig
mot nationen eller dess egendom eller
myndighet efter delegation från någon
de särskilda fonder ur vilka endast
av dessa, dessa stadgar eller andra för
smålänningar kan få stipendier eller
nationen särskilt gällande bestämmelser
premier. Är förseelsen av allvarlig art
skall besvärsnämnden upphäva beslutet.
ska besvärsnämnden utesluta
Detsamma gäller om besvärsnämnden
smålänningen ur nationen.
finner att en tillrättavisning eller ett
§ 3. Finner besvärsnämnden att
Avsättning av
beslut enligt kapitel 24 § 1 är felaktigt.
ämbetsverkare brustit i fullgörandet av ämbetsverkare
§ 5. Finner landskapet att ett beslut om
Landskapets
sina skyldigheter eller missbrukat
varning,
uteslutning
eller
avsättning
prövning
nationens förtroende får
enligt kapitel 24 § 2 eller kapitel 24 § 3
besvärsnämnden skilja den försumlige
är felaktigt, skall landskapet upphäva
från sitt ämbete.
beslutet.
§ 4. Besvärsnämnden får inte besluta i
Yttrande
ärende som avses i § 2 eller § 3 förrän
den som ärendet avser givits möjlighet
att yttra sig över utredningen.
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Kapitel 26: Stadgeändring och
stadgetolkning
§ 1. Ändring av dessa stadgar sker genom Ändring av stadgar
likalydande beslut vid två på varandra
följande ordinarie landskap, med
undantag för de reglementariska
föreskrifter som upptas i kapitel 27-31,
vilka ändras genom beslut på ett
ordinarie landskap.
§ 2. Om stadgeändring avser bestämmelse Stadfästelse i vissa
om rätt för de studerande att vinna
fall
inträde i, respektive utträde ur, nationen
eller om avgift skall ändringen
underställas konsistoriet för
stadfästelse.
§ 3. Vid tvist eller oklarhet gällande dessa Stadgetolkning
stadgars tolkning, gäller den åsikt som
företräds av besvärsnämnden.
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AVDELNING VI:
REGLEMENTEN
Kapitel 27: Nationens
ämbetsverkare
§ 1. Varje ämbetsverkare åligger
Åligganden
a) att vid tillträdet skaffa sig noggrann
kännedom om de stadgar och
reglementen som gäller för ämbetet.
b) att av sin företrädare informera sig om
praxis.
c) att vara sin efterträdare behjälplig med
information och råd.
d) att föra anteckningar om sitt ämbete till
gagn för efterträdare och övriga
ämbetsverkare.
e) att vårda honom eller henne anförtrodd
utrustning och arkivalier.
f) att hålla sitt arbetsområde välstädat.
g) att tillse att dennes anslag ej
överskrides.
h) att i samråd med förste kurator
uppdatera hemsidan
§ 2. Varje ämbetsverkare bör infinna sig på Städdagar
nationens städdagar.
§ 3. Förste kurator åligger
Förste kurator
a) att hålla sig informerad om
ämbetsverkarnas verksamhet och aktivt
bistå dem med råd och anvisningar, och
om nödvändigt vidarebefordra gjorda
iakttagelser till nationsstyrelsen.
b) att under ordinarie termin, varje vecka,
på tider som särskilt skall anges, minst
elva timmar, fördelat på minst fyra
dagar, vara tillgänglig på
kuratorsexpeditionen för att bistå
smålänningarna i
nationsangelägenheter.
c) att leda nationens
inskrivningsverksamhet.
d) att vid utfärdandet av skuldfrihetsintyg
kontrollera att smålänningen uppfyllt
sina skyldigheter mot nationen.
e) att bevista kuratorskonventets
sammanträden och där tillvarata
nationens intressen.
f) att ombesörja nationens brevväxling i
ärenden som inte faller under annan
ämbetsverkares förvaltning.
g) att diarieföra viktigare inkommande
och utgående skrivelser.
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h)

att planera och leda stipendienämndens
verksamhet.
i) att tillse att stipendienämndens arbete
bedrivs enligt föreskrifter.
j) att föra en stipendiebok med
förteckning över stipendier över vilkas
tillsättning eller förvaltning nationen
har inflytande, och för dessa stipendier
gällande statuter.
k) att på föreskriven tid på nationens
anslagstavla tillkännage tid för ansökan
till och villkor för erhållande av
stipendier som skall utlysas av
nationen. Anna Maria Lundins och Carl
Gustaf & Carl Cervinsstipendierna bör
även utannonseras i nationens tidning.
l) att tillsammans med Andre kurator,
Tredje kurator, köksmästare och
gasquemästare i den utsträckning som
framgår i kapitel 27, § 47, lägga upp
riktlinjer för förberedelse och
genomförande av nationens fester.
m) att inför nationens fester skicka inbjudningar och anmodningar till dem
nationen önskar hålla kontakt med.
n) att då så erfordras upprätta
placeringslistor för nationens fester.
o) att förvara nationens klubba, sigill,
stämpel och andra liknande föremål på
säker plats.
q) att avgöra när nationens fana skall
bäras.
r) att besluta i vad mån annan person än
smålänning skall få ta del av nationens
arkivalier.
s) att ansvara för intern information till
smålänningarna.
t) att införa kraftvunna ändringar av
nationens stadgar.
u) att föra ett register över nationens
hedersledamöter och seniorer och i
detta verkställa eventuella ändringar.
v) att på lämpligt sätt uppvakta nationens
hedersledamöter och välgörare på
dessas högtidsdagar.
x) att hissa flaggan vid allmänna
flaggdagar och vid andra tillfällen då
flaggning lämpligen bör ske.
y) att utfärda arbetsintyg åt ämbetsverkare
som varit aktiva under
dennesämbetsperiod, dock inte åt Andre

eller Tredje kurator.
att ansvara för nationens hemsidor.
att vara ansvarig utgivare för nationens
tidning.
ä) att ansvara för nationens kontakter med
media.
ö) att ansvara för nationens kontakter med
myndigheter, såvida inte ansvaret ligger
på annan.
aa) att varje termin ta fram ett registerutdrag
över nationens medlemmar.
ab) att leda seniorskollegiets förhandlingar.
ac) att anordna förtida röstning.
ad) att bestämma riktlinjer för utlåning av
nationens tryckalster och arkivalier.
ae) att vid tillfälligt förfall för ordföranden
för landskap och nationsstyrelse träda i
dennes ställe.
af) att tillsammans med övriga i kuratelet
besluta om vilka uthyrningar som skall
tas.
§ 4. Om smålänning dör skall Förste kurator
där så erfordras ombesörja dennes
begravning, föranstalta om
bouppteckning samt taga vård om
kvarlåtenskap. Nationsstyrelsen
beslutar om sättet att täcka härav
föranledda kostnader om dessa ej kan
gäldas ur den avlidnes kvarlåtenskap
eller av smålänningens anhöriga.
§ 5. Andre kurator åligger
a) att föra inventarielista och genomföra Andre kurator
årlig inventering.
b) att inom sin förvaltning motta och
skicka fakturor samt bokföra
affärshändelser i dagbok och huvudbok.
c) att efter räkenskapsårets slut till
nationsstyrelsen överlämna förslag på
bokslut.
d) att uppbära de inbetalningar och, inom
ramen för anvisade anslag, verkställa de
utbetalningar som hör till dennes
ämbetsområde.
e) att under ordinarie termin, varje vecka,
på tider som särskilt skall anges, minst
elva timmar fördelat på minst fyra
dagar, vara tillgänglig på
kuratorsexpeditionen för att bistå
smålänningarna i
nationsangelägenheter.
f) att verkställa utlåning ur
z)
å)

17

handlånekassan.
att inom ramen för anvisade anslag
besluta om anskaffande av
arbetsmaterial för nationens
ämbetsverkare.
h) att minst en gång i kvartalet lägga fram
en aktuell ekonomisk rapport med
resultat- och balansräkning.
i) att när nationsstyrelsen så begär lägga
fram en ekonomisk rapport med
innehåll som bestäms av
nationsstyrelsen.
j) att vid tillfälligt förfall för båda
Skattmästarna handlägga deras löpande
ärenden.
k) att ansvara för och, inom ramen för
anvisade anslag, besluta om underhållet
av nationens inventarier.
l) att bevista kuratorskonventets sammanträden och där tillvarata nationens
intressen.
m) att föra en förteckning över de
ämbetsverkare som har tillgång till
nycklar till nationslokalen och
återkräva dessa nycklar vid respektive
ämbetsverkares avgång.
n) att minst en gång i veckan företa
okulärbesiktning av nationens lokaler.
o) att tillsammans med Förste kurator,
Tredje kurator, köksmästare och
gasquemästare i den utsträckning som
framgår i kapitel 27, § 47, lägga upp
riktlinjer för förberedelse och
genomförande av nationens fester.
p) att vid övertagande och överlämnande
av lagret verkställa inventering
tillsammans med Tredje kurator.
q) att inom sitt ämbetsområde upprätta
nödvändiga deklarationer och betala in
preliminärskatt och andra avgifter.
r) att föra protokoll över seniorskollegiets
överläggningar och beslut.
s) att vid tillfälligt förfall för Förste
kurator träda i dennes ställe.
t)
att tillsammans med övriga i kuratelet
besluta om vilka uthyrningar som skall
tas.
§ 6. Tredje kurator åligger:
Tredje kurator
a) att förvalta de konton som av
nationsstyrelsen ställs under dennes
förvaltning.
g)

b)

att tillse att det finns en lämplig
serveringsansvarig vid
nationsarrangemang där servering av
alkoholdrycker sker.
c) att bevista klubbmästarkonventet och
där tillvarata nationens intressen.
d) att vid övertagande och överlämnande
av lagret verkställa inventering
tillsammans med Andre kurator.
e) att tillsammans med Förste kurator,
Andre kurator, köksmästare och
gasquemästare i den utsträckning som
framgår i kapitel 27, § 47, lägga upp
riktlinjer för förberedelse och
genomförande av nationens fester.
f) att tillsammans med övriga i kuratelet
besluta om vilka uthyrningar som skall
tas.
g) att tillsammans med
uthyrningsansvariga göra för- och
efterarbete för varje uthyrning.
h) att under ordinarie termin, varje vecka,
på tider som särskilt skall anges, minst
elva timmar fördelat på minst fyra
dagar, vara tillgänglig på
kuratorsexpeditionen för att bistå
smålänningarna i
nationsangelägenheter.
i) att varje vecka, tillsammans med
hovmästaren, genomföra en
lagerinventering
Skattmästarna
§ 7. Skattmästarna åligger
a) att inom sin förvaltning motta och
skicka fakturor samt bokföra
affärshändelser i dagbok och huvudbok.
b) att uppbära de inbetalningar och, inom
ramen för anvisade anslag, verkställa de
utbetalningar som hör till
Skattmästarnas ämbetsområde.
c) att ha tillsyn över nationens inventarier
av mer betydande värde.
d) att föra inventarielista över alla under
Skattmästarnas vård stående
inventarier.
e) att föra nationens talan vid
affärskontakter inom område som faller
under Skattmästarnas förvaltning.
f) att när nationsstyrelsen så begär lägga
fram en ekonomisk rapport med
innehåll som bestäms av
nationsstyrelsen.
g) att vid domstol eller annan offentlig
myndighet föra nationens talan i mål
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och ärenden som uppkommer inom
Skattmästarnas förvaltning.
h) att utfärda arbetsintyg åt Andre kurator
som varit aktiv under Skattmästarnas
ämbetsperiod.
§ 8. Fastighetstyrelsens verkställande
Fastighetsstyrelsens
ledamot åligger:
verkställande
a) Fastighetsstyrelsens verkställande
ledamot
ledamot åligger att föra vidare
information mellan Fastighetsstyrelse
och den eller de som har till uppgift att
utföra den dagliga skötseln av nationens
fastighet.
§ 9. Ordföranden för landskap och
Ordförande för
nationsstyrelse åligger
landskap och
a) att kalla till sammanträde med nations- nationsstyrelse
styrelsen och fastställa dess
föredragningslista.
b) att leda landskapets, valmötets och
nationsstyrelsens förhandlingar.
c) att tillse att frågor till landskap och
nationsstyrelse är beredda.
d) att löpande nedteckna och systematisera
de beslut som tas av landskap och
nationsstyrelse.
§ 10. Sekreteraren åligger
Sekreterare
a) att föra protokoll över landskapets, valmötets och nationsstyrelsens
överläggningar och beslut.
b) att på begäran av smålänning utfärda
protokollsutdrag.
c) att anslå protokoll över landskapets,
valmötets och nationsstyrelsens
överläggningar och beslut.
§ 11. Hovmästaren åligger
Hovmästare
a) att vara ansvarig utskänkare och arbetsledare för klubbverk och övrig personal
på nationens ordinarie fester.
b) att varje vecka bistå Tredje kurator med
lagerinventering.
c) att minst en gång per termin inventera
nationens servis, glas och bestick.
§ 12. Köksmästaren åligger
Köksmästare
a) att driva köket vid nationens pub-, festoch uthyrningsverksamhet.
b) att ansvara för det dagliga underhållet
av köksutrustning samt städ och hygien
i köket samt att
egenkontrollprogrammet efterlevs och
dokumenteras.
c) att utbilda klubbverkare och annan

kökspersonal i hur man arbetar i
nationens kök.
d) att beställa mat till nationens
verksamheter.
e) att ta emot matleveranser.
f) att lägga menyer till nationens
verksamheter i samråd med berörda
ämbetsverkare.
g) att kostnadsberäkna nationens menyer
samt ansvara för uppföljning av
densamma.
h) att anställa kökspersonal vid nationens
större fester och uthyrningar.
i) att efter varje uthyrning och ordinarie
fest tillhandahålla Tredje kurator
redovisningsunderlag.
§ 13. Klubbverkarna åligger
Klubbverkare
a) att efter Tredje kurators, köksmästarens
och, i förekommande fall,
hovmästarens anvisningar bedriva
nationens ordinarie pub- och
festverksamhet.
b) att tjänstgöra vid icke årligen
återkommande evenemang som
nationen arrangerar som faller under
deras arbetsområde.
§ 14. Fikavärdarna åligger
Fikavärdar
a) att förfärdiga och saluföra förtäring till
lördagsfika.
b) att planera inköp och meny i samråd
med köksmästaren.
§ 15. Recentiorsvärdarna åligger
Recentiorsvärdar
a) att ansvara för att recentiorerna inskrivs
i nationens matrikel.
b) att tillse att recentiorerna efter
uppvisande av nödvändiga handlingar
erhåller en terminsräkning.
c) att lämna recentiorerna behövlig
information om nationen, universitetet
och staden.
d) att ansvara för fadderverksamheten och
att snarast tilldela recentiorerna
lämpliga faddrar.
e) att i samråd med kuratorerna och de
internationella sekreterarna organisera
recentiorsmottagning.
f) att bevista recentiorskonventet och där
tillvarata nationens intressen.
g) att föra en förteckning över
recentiorerna.
h) att delta i förberedelserna inför och
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genomförandet av recentiorsgasquen.
§ 16. Internationella sekreterarna åligger
a) att lämna nationens internationella
Internationella
studenter behövlig information om
sekreterarna
nationen, internationella konventet,
universitetet och staden.
b) att vara kontaktpersoner för nationens
internationella studenter.
c) att bevista internationella konventet och
där tillvarata nationens intressen.
d) att föra förteckning över nationens
internationella studenter.
e) att tillse att de internationella
studenterna efter uppvisande av
nödvändiga handlingar erhåller en
terminsräkning.
f) att i samråd med kuratorerna och
recentiorsvärdarna organisera
recentiorsmottagningen.
g) att delta i förberedelserna inför och
genomförandet av recentiorsgasquen.
§ 17. Redaktörerna åligger
Redaktörer
a) att tillse att nationstidningen avsändes
så tidigt till smålänningarna att den kan
väntas vara framme senast fyra
vardagar före landskap.
b) att tillse att omkostnaderna för nationstidningen i möjligaste mån täcks av
annonsintäkterna.
c) att infordra information från
ämbetsverkarna.
d) att bevaka nationens myndigheters
förvaltning.
e) att sända ett exemplar av tidningen till
vännationerna, Kungliga biblioteket,
Carolina Rediviva, Lunds universitetsbibliotek, medlemmarna av nationens
kamratförening, nationens
hedersledamöter, annonsörerna samt till
varje studentnation i Uppsala.
f) att efter varje nummer meddela Andre
kurator namnen på, och adresserna till,
tidningens annonsörer.
g) att bevista tidningskonventet och där
tillvarata nationens intressen.
§ 18. PR–ansvarig åligger
PR-ansvarig
a) att på lämpligt sätt marknadsföra
nationen och dess verksamhet.
b) att vara nationens nämnder,
ämbetsverkare och underföreningar
behjälplig i deras PR–verksamhet.

§ 19. IT-ansvarig åligger
IT-ansvarig
a) att vårda nationens datorer och därtill
hörande apparatur.
b) att i samråd med Andre kurator inköpa
ny utrustning inom dennes
ansvarsområde.
c) att vara smålänning behjälplig vid
användandet av nationens datorer.
d) att leda nationens utveckling inom
dennes ansvarsområde.
e) att ansvara för kontinuerlig
säkerhetskopiering av datalagrad
information.
f) att tillse att originaldisketter och
säkerhetskopior förvaras riskfritt.
g) att utforma nationens hemsidor på
uppdrag av Förste kurator.
§ 20. Stipendiesekreterarna åligger
Stipendiesekreterare
a) att föra protokoll över
stipendienämndens överläggningar och
beslut.
b) att bereda inkomna
stipendieansökningar, undantaget
ansökningar till Anna Maria Lundins
stipendienämnd och Carl Gustaf och
Carl Cervins stipendienämnd.
c) att hålla sig informerad om praxis vid
stipendietillsättningar.
d) att vara föredragande i allmänna
stipendienämnden och, i
stipendiefrågor, i seniorskollegiet.
e) att bevista stipendiekonventets
sammanträden och där tillvarata
nationens intressen.
f) att föra en stipendiebok med
förteckning över stipendier över vilkas
förvaltning nationen har inflytande.
Förteckningen skall ange dessa
stipendiers innehavare, hur länge
stipendierna löper och till vilka belopp
de uppgår.
g) att efter sammanträde med
stipendienämnd eller seniorskollegium
underrätta den som tilldelats stipendium
samt tillkännage fattade beslut,
undantaget beslut i Anna Maria
Lundins stipendienämnd.
h) att vara Förste kurator behjälplig med
planering, utlysning och
marknadsföring av nationens stipendier.
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i)

att vara Förste kurator behjälplig med
arbetet med Anna Maria Lundins
stipendienämnd.
j) att påminna innehavare av nationsstipendierna om deras skyldighet att
bevaka dessa.
§ 21. Nationsfotografen åligger
Nationsfotograf
a) att ombesörja fotograferingen vid fester
och andra tilldragelser på nationen.
b) att inom två veckor efter fest eller
annan större tilldragelse låta
smålänningarna ta del av fotografierna
på tavla eller i bok, samt på nationens
hemsida.
c) att vid terminens början tillverka och
uppsätta en tavla med fotografier på
sittande ämbetsverkare.
d) att närvara vid nationens ordinarie
fester.
§ 22. Nationen tillhandahåller kamera för
fotografens verksamhet.
§ 23. Historiografen åligger
Historiograf
a) att varje termin författa en krönika över
vad som tilldragit sig på nationen för
publikation i kamratföreningens
årsskrift.
b) att tillse att nationens gasquer och
middagar dokumenteras.
c) att på uppmaning av redaktörerna
referera nationens gasquer och
middagar i nationstidningen.
d) att vara redaktör för Mörkhultskuriren.
e) att närvara vid nationens ordinarie
fester.
§ 24. Sånganföraren åligger
Sånganförare
a) att anföra sången på nationens ordinarie
fester.
b) att enligt praxis och vid behov författa
måltidssånger.
§ 25. Antikvarien åligger
Antikvarie
a) att tillse att nationens konst samt andra
kulturhistoriska inventarier vårdas och
förvaras på ett sådant sätt att de inte
skadas eller förfars.
b) att tillse att förteckning över nationens
konst samt andra kulturhistoriska
inventarier föres och hålles aktuell.
c) att i den mån det är möjligt bereda
smålänningarnas möjlighet att ta del av
nationens konst samt andra
kulturhistoriska inventarier.

§ 26. Arkivarierna åligger
Arkivarier
a) att omhänderta och arkivera handlingar.
b) att omsorgsfullt vårda nationens
arkivalier.
c) att vara behjälplig vid framtagandet av
arkiverat material.
d) att tillse att nyttjare av nationens
arkivalier handhar dem med omsorg
och varsamhet.
e) att föra register över utlånade
arkivalier.
f) att bevista arkivariekonventet och där
tillvarata nationens intressen.
§ 27. Bibliotekarien åligger
Bibliotekarie
a) att vårda nationens bibliotek.
b) att tillse att övriga ämbetsverkare
omsorgsfullt handhar dem förtrodda
tryckalster.
c) att göra inköp av böcker, tidskrifter och
dylikt enligt beslut av
biblioteksnämnden.
d) att i övrigt verkställa
biblioteksnämndens beslut.
e) att över biblioteket föra gåvobok,
ämneskatalog och författarkatalog samt
förteckning över periodiska
publikationer på vilka nationen
prenumererar.
f) att föra register över utlånade verk med
angivande av låntagare samt utlåningsoch återlämningsdatum.
g) att sammankalla biblioteksnämnden och
leda dess förhandlingar.
h) att bevista bibliotekskonventet och där
tillvarata nationens intressen.
i) att i nationens bibliotek vara tillgänglig
för utlåning av böcker minst en gång i
veckan.
j) att en gång i veckan företa gallring i
nationens tidningsbestånd.
k) att sälja de skrifter som nationen
tillhandahåller för försäljning.
§ 28. Kulturvärden åligger
Kulturvärd
a) att i samråd med kuratorerna ansvara
för kulturella evenemang på nationen.
b) att anordna exkursioner till kulturella
evenemang utanför nationen åt
smålänningarna.
§ 29. Teaterledare åligger
Teaterledare
a) att leda nationens teatergrupp.
b) att i samråd med kuratorerna arrangera
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teaterföreställningar och spektakel.
att bevista teaterkonventet och där
tillvarata nationens intressen.
d) att leda nationens trupp i Slaget om
Vättern.
§ 30. Körförrepresentanter åligger
Körrepresentanter
a) att ansvara för nationens
körverksamhet, vari varje enskild kör
representeras av en enskild
körrepresentant.
b) att bevista körkonventet och där
tillvarata nationens intressen.
§ 31. Kapellmästaren åligger
Kapellmästare
a) att anföra nationens orkester och
sammankalla den till repetitioner.
b) att vårda nationens musikalier och
instrument.
c) att till medlem av nationen utlåna
musikalier och instrument.
d) att föra register över musikalier och
instrument samt utlåningsbok.
e) att bevista orkesterkonventets möten
och där tillvarata nationens intressen.
§ 32. Idrottsledare åligger
Idrottsledare
a) att leda nationens idrotts- och
motionsverksamhet.
b) att vårda och föra förteckning över
nationens idrottsmateriel.
c) att anmäla nationen eller enskilda
smålänningar till deltagande i
förekommande tävlingar.
d) att bevista idrottskonventets möten och
där tillvarata nationens intressen.
§ 33. Jämlikhetsombud åligger
a) att samarbeta med berörda
Jämlikhetsämbetsverkare och myndigheter i frågor ombud
om jämlikhet och diskriminering.
b) att tillse att nationens jämlikhetsplan
och diskrimineringspolicy upprätthålls,
efterlevs och uppdateras.
c) att i början av varje termin utbilda de
nya ämbetsverkarna om jämlikhet och
diskriminering.
d) att i samråd med kuratorerna arbeta
aktivt för en mer jämlik nation.
e) att tillsammans med nationens
ansvariga tillse att nationens
ämbetsverkare har en öppen och
medveten attityd när det gäller
jämlikhet och diskriminering.
f) att aktivt delta på de jämlikhetsmöten
c)

som sammankallas av
kuratorskonventet.
§ 34. Fanbärarna åligger
Fanbärare
a) att bära och i förekommande fall vårda
nationens fana.
b) att bevista fanbärarkonventet och där
tillvarata nationens intressen.
§ 35. Kårmarskalken åligger
Kårmarskalk
a) att i förekommande fall representera
nationen.
b) att bevista marskalkkonventets möten
och där tillvarata nationens intressen.
§ 36. Nationsvännen åligger:
Nationsvän
a) att delta i nationens verksamhet, såsom
vid fester och andra arrangemang.
b) att vara kuratorerna och övriga
smålänningar behjälpliga i kris- och
konfliktsituationer.
c) att bereda smålänningar tillfälle till
enskilda samtal.
d) att inte för utomstående röja vad denne
fått kännedom om i samband med
enskilda samtal.
§ 37. Uthyrningsansvariga åligger:
Uthyrningsa) att tillsammans med Tredje kurator göraansvariga
det förberedande arbetet inför alla
uthyrningar.
b) att på de uthyrningar när denne är
tjänstgörande arbeta som hovmästare
och ansvarig utskänkare.
c) att tillhandahålla Tredje kurator
redovisningsunderlag efter varje
uthyrning.
d) att tillsammans med Tredje kurator
tillhandahålla Andre kurator
faktureringsunderlag efter varje
uthyrning.
e) att tillsammans med nationens
hovmästare inventera nationens servis,
glas och bestick.
§ 38. Fredagslyxarna åligger
Fredagslyxare
a) att förfärdiga och saluföra förtäring till
fredagslyxen.
b) att planera inköp och meny i samråd
med köksmästare och Tredje kurator.
§ 39. Quizmastrarna åligger
Quizmaster
a) att i samråd med kuratel och klubbverk
förbereda och anordna onsdagsquizet.
§ 40. Fondförvaltningsnämndens sekreterare Fondförvaltningsåligger
nämndens
a) att föra protokoll över
sekreterare
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fondförvaltningsnämndens
överläggningar och beslut.
b) att vara ordföranden behjälplig med att
skicka kallelser och möteshandlingar
till fondförvaltningsnämndens
ledamöter.
§ 41. Sexmästarna åligger
Sexmästare
a) att varje termin, i samråd med kuratel,
förbereda och anordna
ämbetsverkarkickoff,
ämbetsverkaravslutning, klubbverksoch-kuratelfest samt nybörjarmiddag.
b) att, vid önskemål därom, anordna
städsexor.
c) att varje termin vara recentiorsvärdarna
och de internationella sekreterarna
behjälpliga vid genomförandet av
recentiorsmottagningen.
d) att varje termin vara kuratelet
behjälpliga vid planering och
genomförande av ämbetsverkarhelger.
e) att på vårterminen, i samråd med
kuratel, förbereda och anordna
Vårbalens försittning.
f) att i samband med Vårbalen vara värdar
för nationens gäster från vännationerna
§ 42. Klubbmästarna åligger
Klubbmästare
a) att vara ansvarig utskänkare och
arbetsledare för personalen på
nationens klubbverksamhet.
b) att sörja för att tillräckligt antal
medarbetare finns tillgänglig i samband
med klubben. Detta omfattar ej vakter
eller discjockeys.
c) att, i samråd med Tredje kurator, vidta
lämpliga åtgärder för att klubben ska
kunna genomföras på ett
tillfredsställande sätt.
d) att vid behov innan klubben
tillsammans med Tredje kurator
inventera nationens alkohollager.
e) att tillhandahålla Tredje kurator
redovisningsunderlag efter varje
klubbtillfälle.
§ 43. Sekreteraren av fastighetsstyrelsen
Sekreteraren av
åligger
fastighetsstyrelsen
a) att föra protokoll över
fastighetsstyrelsens överläggningar och
beslut.
b) att på begäran av smålänning utfärda
protokollutdrag.

c)

att anslå protokoll över
fastighetsstyrelsens överläggningar och
beslut.
§ 44. Gasquemästare åligger
Gasquemästare
a) att, tillsammans med sittande
heltidsanställda, ansvara för planering
och genomförande av nationens
traditionella fester (undantaget
Herrmiddag, Damsupé,
Spektakelgasque samt Höstfest).
b) att, tillsammans med förste kurator,
ansvara för middagsunderhållning och
bordsplacering.
c) att, tillsammans med andre- och tredje
kurator, ansvara för gasquesläppet
(inklusive extra personal).
d) att ansvara för dekorationer och
utsmyckning av festsalen.
e) att, om möjligt, närvara vid sittningar
hen arrangerar.

Kapitel 28: Nationens nämnder
§ 1. Nationsstyrelsen åligger
a)

att i frågor som hör till dess förvaltning
eller av annat organ hänskjutits till
nationsstyrelsen verkställa nödvändiga
utredningar.
b) att inom ramen för anvisade anslag
besluta om vården av nationens lösa
egendom samt dess gravplatser.
c) att tillse att nationens lösa egendom är
betryggande försäkrad.
d) att förvalta de kassor och fonder som
ställts under styrelsens vård.
e) att ta del av
I. verksamhetsberättelser över nationen
närstående fonder och stiftelser.
II. revisions- och granskningsberättelser
över övriga ämbetsverkares förvaltning.
III. berättelserna över den fortlöpande och
slutliga granskningen av nationens ekonomiska förvaltning. För det fall
revisorerna funnit anledning till erinran
inom område som faller under
styrelsens förvaltning skall den besluta
om åtgärd som kan vara påkallad.
f) att besluta om talan inför domstol i mål
som uppstår inom nationens
förvaltning, utom där det ankommer på
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Nationsstyrelsen

annan myndighet vid nationen.
att minst en vecka före höstterminens
sista landskap avge förslag till budget
inbegripande den del av nationens
ekonomiska verksamhet som faller
under dess förvaltning, inklusive
eventuell sommarverksamhet, för det
följande kalenderåret.
h) att tillsätta för verksamheten
nödvändiga utskott.
i) att ge anvisningar om eventuell
sommarverksamhet.
j) att för mellantermin förordna till
kurator valbar smålänning att som
feriekurator på eget ansvar handlägga
de löpande ärenden som tillhör
kuratorernas ämbetsområden.
k) att utse tillfälliga befattningshavare
enligt 16 kap. § 8.
l) att utse vikarier och/eller förordna om
nyval enligt 16 kap. § 7.
m) att efter varje termin till landskapet
författa en verksamhetsberättelse.
§ 2. Fastighetsstyrelsen åligger:
Fastighetsstyrelsen
a) att ha tillsyn över nationens fasta
egendom.
b) att inom ramen för anvisade anslag
besluta om vården av nationens fasta
egendom.
c) att inom sin förvaltning motta och
skicka fakturor samt bokföra
affärshändelser i dagbok och huvudbok.
d) att uppbära de inbetalningar och, inom
ramen för anvisade anslag, verkställa de
utbetalningar som hör till dess
ämbetsområde.
e) att fastställa riktlinjer för och besluta
om uthyrningen av fastighetens
samtliga lokaler.
f) att tillse att nationens fasta egendom är
betryggande försäkrad.
g) att antaga för fastigheten behövliga
entreprenader eller personal och utfärda
erforderliga instruktioner.
h) att minst en vecka före höstterminens
andra landskap avgiva förslag till
budget för nästkommande år.
i) att minst en månad före vårterminens
andra landskap avgiva berättelse över
nämndens verksamhet under det gångna
verksamhetsåret.
g)

j)

att besluta om talan inför domstol i mål
som uppstår inom dess förvaltning med
rätt att sätta annan i dess ställe.

Kapitel 29: Revision

lämplig åtgärd mot den försumlige.
§ 6. Revisorerna och
verksamhetsrevisorerna åligger
a) att sammanträda minst två gånger per
termin på kallelse av revisorerna.
b) att vid sammanträden behandla
granskningen av den ickeekonomiska
förvaltningen.

Gemensamma
åligganden

§ 1. Revisorerna åligger
a) att utföra en fortlöpande granskning av Revisorernas
den ekonomiska förvaltningen i
åligganden
enlighet med god revisionssed.
Kapitel 30: Fester
b) att nedteckna berättelser över den
utförda granskningen.
§ 1. Nationens ordinarie fester är under
Ordinarie fester
c) att lämna sin berättelse över den utförda
höstterminen kräftskiva,
granskningen till nationsstyrelsen.
recentiorsgasque, herrmiddag, höstfest,
§ 2. Revisorerna skall efter bokslut
Sammanfattande
gåsmiddag, damsupé och luciagasque
verkställa en sammanfattande
granskning
samt under vårterminen
granskning av den ekonomiska
recentiorsgasque, herrmiddag,
förvaltningen. Denna skall avges senast
spektakelgasque, damsupé,
två veckor före vårterminens andra
valborgsgasque, majmiddag och vårbal.
landskap.
Om särskild anledning finns får
§ 3. Förutom den ekonomiska förvaltningen Icke-ekonomisk
nationsstyrelsen ställa in någon av
skall revisorerna även granska
förvaltning
dessa fester. Om otillräckligt antal
kuratorernas, feriekurators,
deltagare anmält sitt intresse får
köksmästarens, valberedningens,
kuratorerna fatta sådant beslut.
nationsstyrelsens samt
§ 2. Nationsstyrelsen beslutar om
Andra fester
fastighetsstyrelsens ickeekonomiska
anordnandet av andra fester än de ovan
förvaltning. De skall särskilt notera om
nämnda.
dessa har fullgjort sina åligganden och
§ 3. Anordnandet av smärre tillställningar Mindre
iakttagit gränserna för sina behörigheter
beslutas av Tredje kurator efter samråd tillställningar
och befogenheter. Revisionsberättelsen
med de övriga kuratorerna.
skall avges i samband med
§ 4. Inspektor med respektive, Proinspektor Kuvertavgift
revisionsberättelsen över den
med respektive, Skattmästarna med
ekonomiska förvaltningen.
respektive samt kuratorerna är befriade
§ 4. Verksamhetsrevisorerna åligger
från kuvertavgift vid nationens samtliga
a) att vid vårterminens och höstterminens Verksamhetsrevisor
fester. Om riktlinjer för nedsättning av
första landskap författa en
ernas åligganden
kuvertavgift och förmåner i övrigt
granskningsberättelse över de
beslutar nationsstyrelsen.
befattningshavare som har avgått under
Kapitel 31: Nationens handlingar Aktsamlingar
föregående termin och vilkas
§ 1. Beslut och händelser inom nationen
ickeekonomiska förvaltning skall
bevaras i följande aktsamlingar:
granskas av verksamhetsrevisorerna.
a) en matrikel över smålänningarna.
b) att till nationsstyrelsen vidarebefordra
b) ett register över smålänningarna med en
observationer rörande den
aktuell utskrift därur.
ickeekonomiska förvaltningen.
c) skilda protokoll över landskapets och
c) att vara revisorerna behjälpliga vid
nationens nämnders förhandlingar.
granskningen av kuratorernas,
d) böcker eller samlingar av
feriekurators, köksmästarens,
datorutskrifter rörande nationens
valberedningens samt nationsstyrelsens
ekonomi som erfordras enligt lag.
ickeekonomiska förvaltning.
e) skilda förteckningar över inventarier
§ 5. Finner verksamhetsrevisor skäl till
Verksamhetsrevisor
stående under Andre kurators,
allvarligt klander av befattningshavare s klander
Skattmästarnas, kapellmästarens,
skall denne även till landskapet föreslå
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idrottsledarnas, antikvariens och
arkivariernas vård.
f) en stipendiebok med förteckning över
stipendier över vilkas tillsättning eller
förvaltning nationen har inflytande och
för dessa stipendier gällande statuter
samt dessa stipendiers belopp och
innehavare.
g) en samling av revisorernas berättelser.
h) en katalog över nationens böcker enligt
därom särskilt meddelade föreskrifter.
i) en samling fotografier rörande nationen
och smålänningarna.
j) en samling avhandlingar och protokoll
från Kuratorskonventet.
k) ett diarium över inkommande och
utgående skrivelser av vikt.
l) ett register över kuratorer, seniorer och
hedersledamöter.
§ 2. Samtliga i detta kapitel omnämnda
arkivalier skall förvaras på skyddad
plats. Protokoll över disciplinära frågor
förvaras under sigill.

Övergångsbestämmelser
1.

2.

3.

4.

Dessa stadgar gäller från den dag de
godkänts av Uppsala universitets
konsistorium, då de tidigare gällande
stadgarna upphör att gälla, dock tidigast
den 1 april 2006.
Om nya reglementariska föreskrifter
inte beslutats skall äldre
reglementariska föreskrifter gälla i
tillämpliga delar.
De befattningshavare som är valda
enligt äldre stadgar skall inneha sina
befattningar till dess de skulle avgått
enligt de äldre stadgarna. Då skall
fyllnadsval ske för tiden fram till dess
tillträdandet skall ske enligt dessa
stadgar.
De befattningar som införs med dessa
stadgar fyllnadsväljs på första ordinarie
landskap efter att de nya stadgarna trätt
i kraft för tiden fram till nästa ordinarie
val.

Versionshistorik
063011 Beslutade av landskapet - KL
060427 Stadfästa av konsistoriet - KL
071020 Stadgebuggar samt införande av jämlikhetsombud – PH
080513 Införande av uthyrningsansvariga och heltidsanställd
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köksmästare samt ändring av valbarhetsstadgar – MJ
100630 Införande av fredagslyxare, quizmastrar, en andra
internationell sekreterare och en fjärde ledamot av
Fondförvaltningsnämnden, ändrad revision av köksmästaren
samt ändrade valberhets- och beredningsregler – NK
101016 Införandet av en andra stipendiesekreterare. – HG
110516 Införandet av en femte ledamot samt en sekreterare i
fondförvaltningsnämnden. – OG
111010 Införandet av klubbmästare, sexmästare, syjunteförman
samt vissa ändringar. – OG
121211 Införandet av proinspektor och en andra skattmästare. – FS
130221 Korrigerat en del stavfel, löst hängande bindestreck och
annat redaktionellt. – FS, GW
130521 Uppdaterat reglementariska föreskrifter – lagt till
hänvisningar till köksmästare som festplanerare, att intseks
har hand om reccemottagning, tagit bort referenser till
Skånelandens nation etc, per beslut på landskap 130520. – FS
131023 Införande av beredning av verkställande ledamot av
fastighetsnämnden samt formaliajusteringar, per beslut på
landskap 131017. – VL
131212 Införande av reglementen om gasquemästare,
fastighetsstyrelse och körförmän efter beslut på landskap
131202. – VL
140530 Införande av stadgetext avseende fastighetsstyrelsen,
körförmän samt ledamöter till Stiftelsen Smålandsgården, per
beslut på landskap 140513. – VL.
151202 Införande av maxantalet åtta klubbverkare, sex fikavärdar
och sex fredagslyxare. Borttagandet av ämbetena
syjunteförman, miljöförman samt hemsideansvarig. – NG
171128 Införandet av ändringar gällande könsneutralisering av
stadgarna, efter beslut på landskap 171016 – MK
171218 Införande av ett minimum för anslagna protokoll, när
oberedda ärenden på landskap ska behandlas, ändring av krav
på kuratorer och rättning av nationens stadgar efter stiftelsen
smålandsgårdens på landskap 171204 – MK
181214 Förändring av verkställande ledamot av
Fastighetsstyrelsen (denna slutar vara en anställning),
förtydliganden av proämbetsverkare samt
borttagandet/ersättandet av tillfällig befatningshavare,
korrigerat en del stavfel, efter beslut på landskapet 181203–
ST

