
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Östgöta nations i Uppsala stadgar 
 

Antogs vid andra läsningen på lagtima landskap den [4 december 2019] efter första läsningen på hös-

tens första lagtima landskap den [8 oktober 2019]. / Helen Lenander, förste kurator 2019 

  



Kapitel 1: Nationen 
 

1 §  Ändamål 

Nationen har till ändamål att främja studier och 

därmed sammanhängande kulturell och social 

verksamhet, samt bevara och utveckla det kul-

turarv Nationen och nationshuset utgör. Nat-

ionen är partipolitiskt och religiöst obunden. 

 

2 § Medlemskap 

Rätt till inträde i Nationen har alla som stude-

rar vid Uppsala universitet och Sveriges Lant-

bruksuniversitet i Uppsala. 

 Även annan kan beviljas inträde efter sär-

skilt beslut från förste kurator eller nationssty-

relsen. 

 Den som tidigare blivit utesluten ur Öst-

göta nation eller ur annan studentnation i Upp-

sala kan endast beviljas inträde av landskapet. 

 Rätt till inträde har i första hand den: 

- som är född i Östergötland eller Linköpings 

stift, 

- som där haft sitt föräldrahem eller motsva-

rande, 

- som där åtnjutit skolundervisning eller 

- vars fader eller moder tillhört Nationen. 

 Nationens medlemmar benämns östgötar. 

 Utträde ur Nationen kan ske antingen fri-

villigt genom egen skriftlig anmälan till förste 

kurator eller ofrivilligt genom uteslutning. Be-

slut om uteslutning kan endast fattas av land-

skapet efter förslag från besvärsnämnden. 

 

3 § Symboler 

Den östgötska gripen är Nationens symbol. Till 

högtidsdräkt bärs Nationens band i färgerna 

gult och rött för att symbolisera nationstillhö-

righet. Nationsband finns i tre storlekar: 

- ett nio centimeter brett för hedersledamöter, 

- ett sex centimeter brett för seniorer samt 

- ett tre centimeter brett för övriga östgötar. 

 

4 § Högsta beslutande organ 

Nationens högsta beslutande organ är land-

skapet.  

 

5 § Nationens ansvar 

För beslut som fattas i sammanslutningar mel-

lan nationernas förtroendevalda svarar Nat-

ionen endast i den omfattning besluten under-

ställs och godkänns av behörigt nationsorgan. 

Nationens representant har att utan dröjsmål 

rapportera sådant ärende till berört nationsor-

gan samt tillse att protokoll biläggs handling-

arna hos detta organ. 

6 § Kuratorskonventet  

Östgöta nation deltar i samarbetet Kurators-

konventet. Vid beslut i Kuratorskonventet som 

rör ändring av dess stadga och reglemente samt 

beslut av större ekonomisk eller principiell be-

tydelse för Nationens eller Kuratorkonventets 

verksamhet ska röst avges i enlighet med nat-

ionsstyrelsens direktiv. 

 

7 § Firmateckning 

Förste kurator tecknar Nationens firma, dock 

vad beträffar fast egendom endast i förening 

med fastighetsskattmästaren och vad beträffar 

frågor av väsentlig ekonomisk innebörd endast 

i förening med finansskattmästaren. 

 Andre kurator tecknar Nationens firma 

vad avser bankfack och samtliga löpande 

bankärenden dock vad beträffar kapitalplace-

ringar endast i förening med finansskattmäs-

taren. 

 Tredje kurator tecknar Nationens firma 

avseende restaurangverksamheten. 

 Fjärde kurator tecknar Nationens firma 

avseende uthyrningsverksamheten. 

 

8 § Verksamhetsår 

Nationens verksamhetsår, tillika räkenskapsår, 

löper under tiden 1 juli till 30 juni. 

 

9 § Stadgeändringar 

Ändringar i dessa stadgar ska ske genom lika-

lydande beslut på två på varandra följande 

landskap, varav minst ett ska vara lagtima (se 3 

kap. 11 §). Ändringsdag och paragraf ska an-

tecknas på stadgans ändringsblad. 

 

10 § Arbetsordning 

Ämbete som inte regleras i Nationens stadgar 

regleras i Nationens arbetsordning. Vid kon-

flikt mellan stadgar och arbetsordning, har 

stadgarna företräde.  

 

11 § Arbetsordningsändringar 

Ändringar i arbetsordningen ska ske genom li-

kalydande beslut med minst två tredjedelar av 

de avgivna rösterna vid två på varandra föl-

jande nationsstyrelsemöten. Ändringar anteck-

nas på ändringsbladet med hänvisning till det 

nationsstyrelsemöte då beslutet fattades. Instif-

tande eller borttagande av ämbeten som regle-

ras i arbetsordningen beslutas av landskapet i 

enlighet med kapitlet Landskapet (se 3 kap. 

11 §). 

 

 



 

12 § Nya Phosphoros 

Nationens nyhets- och nöjesblad heter Nya 

Phosphoros och ges ut i e-format. 

 

13 § Alumnförening 

Nationens verksamhet för alumner bedrivs ge-

nom Östgöta nations alumnförening och ge-

nom det vart femte år återkommande Minnes-

landskapet. 

 

Kapitel 2: Östgötar 
 

1 § Östgötar 

Nationens östgötar är recentiorer, juniorer, se-

niorer och hedersledamöter.  

 

2 § Aktiv eller passiv 

Östgöte är aktiv eller passiv. Som aktiv räknas 

den som betalat nationsavgift för innevarande 

termin. 

 

3 § Recentior 

Recentior är var och en under sin första termin 

inom Nationen, förutsatt att densamme inte ti-

digare tillhört jämförlig studentförening. 

 

4 § Junior 

Junior är var och en från och med sin andra ter-

min inom Nationen. 

 

5 § Senior 

Senior är den som landskapet valt. 

 Till senior kan väljas den som minst fyra 

terminer varit aktiv östgöte och gjort förtjänst-

fulla insatser inom Nationen eller visat fram-

stående resultat i akademiska studier. Till val 

av senior ska junior som innehaft heltidsarvo-

derat förtroendeuppdrag särskilt beaktas.  

 Antalet seniorer får inte överstiga en tiondel 

av det totala antalet östgötar. 

 Seniorer har förteckningsrätt till Nationens 

arrangemang. 

 

6 § Hedersledamot 

Hedersledamot är den som av landskapet kal-

lats och som har installerats av inspektor eller 

proinspektor. Om inspektor eller proinspektor 

inte kan närvara vid installation av hedersleda-

mot kan nationsstyrelsen utse en ersättare. 

 Inspektor och proinspektor som inte är he-

dersledamot vid valet till förtroendeposten in-

stalleras som hedersledamot av avgående in-

spektor eller proinspektor i samband med in-

stallationen. 

 Nationen kan till hedersledamot välja att 

kalla den som gjort Östgöta nation eller hem-

bygden utomordentliga tjänster eller den som 

utmärkt sig inom vetenskapliga, kulturella eller 

medborgerliga gärningar och som tillhör eller 

tillhört Nationen eller annars har anknytning 

till landskapet. 

 Hedersledamot ska installeras inom två år 

från valet. Om så inte sker förfaller hedersleda-

motskapet, om inte synnerliga skäl föreligger. 

Huruvida synnerliga skäl föreligger avgörs av 

styrelsen i samråd med inspektor. 

 Hedersledamot har förteckningsrätt till 

Nationens arrangemang. 

 

7 § Avgifter 

Aktiv östgöte är skyldig att varje termin er-

lägga en nationsavgift om högst 1% av prisbas-

beloppet enligt lagen om allmän försäkring. 

 Avgifterna fastställs av landskapet. 

 Nationsavgift är hel eller reducerad. 

 Den som under nio terminer erlagt hel 

nationsavgift har rätt att erlägga reducerad av-

gift och efter 14 terminer reduceras avgiften 

ytterligare. 

 

8 § Skyldigheter 

Östgöte är skyldig att efterfölja Nationens stad-

gar och föreskrifter. 

 

9 § Rättigheter 

Aktiv östgöte har rätt: 

 att erhålla intyg som Nationen har rätt att 

utfärda, 

 att väcka förslag hos besvärsnämnden om 

försumlig förtroendevalds avsättning samt be-

svära sig över beslut eller åtgärd fattad i strid 

med gällande lag, universitetets eller Nationens 

stadgar och föreskrifter, 

 att genom landskapet delta i Nationens be-

slut, 

 att till nationsstyrelsen inlämna förslag 

och synpunkter, 

 att ta del av protokoll över Nationens, 

dess nämnders och styrelsens sammanträden 

samt Nationens räkenskaper och övriga hand-

lingar, i den mån ett utlämnande inte skulle 

medföra kränkning av annan östgötes privatliv, 

 att i övrigt åtnjuta de förmåner som Nat-

ionen erbjuder aktiva östgötar. 

 

10 § Inskränkningar av rättigheter 

Finner kurator skäl till allvarlig anmärkning 

mot östgötes uppförande kan kurator utfärda 

varning samt inskränka dennes rätt att delta i 



Nationens verksamhet och övriga rättigheter 

som anges i detta kapitel tills dess att besvärs-

nämnden fattat beslut i frågan dock längst fyra 

månader. 

  

Kapitel 3: Landskapet 
 

1 § Allmänt 

Landskapet är Nationens högsta beslutande or-

gan. Det är antingen lagtima eller urtima. Mel-

lan två landskap måste minst sju dagar förflyta. 

 Närvaro- och rösträtt har varje aktiv öst-

göte som kan uppvisa bevis på erlagd nations-

avgift för innevarande termin. 

 Vid val av kurator kan icke närvarande 

aktiv östgöte rösta genom ombud. Ombud 

måste vara närvarande aktiv östgöte. Varje om-

bud får inneha fullmakt för högst en annan ak-

tiv östgöte och ska kunna visa att fullmaktsgi-

varen har betalat terminsräkning för inneva-

rande termin. 

 Landskapet har rätt att adjungera namngi-

ven utomstående. Adjungerad har närvarorätt 

men inte beslutsrätt. 

 Landskapets ordförande är inspektor eller 

för denne inträdd proinspektor och föredra-

gande är förste kurator. 

 

2 § Kallelse och föredragningslista 

Till lagtima landskap ska av förste kurator kal-

lelse offentliggöras i Nya Phosphoros och pre-

liminär föredragningslista anslås på Nationens 

anslagstavla senast 14 dagar före landskapet. 

Kallelsen ska från samma tidpunkt finnas till-

gänglig på Nationens hemsida. 

 Föredragningslista undertecknad av in-

spektor, nationsstyrelsens ordförande eller 

förste kurator, ska av förste kurator anslås på 

Nationens anslagstavla senast sju dagar före 

landskap samt ska från samma tidpunkt finnas 

tillgänglig på Nationens hemsida. 

 Önskar aktiv östgöte få ärende uppfört på 

denna föredragningslista ska skrivelse inläm-

nas senast tio dagar före landskapet till förste 

kurator. 

 Kallelse med föredragningslista till urtima 

landskap ska av förste kurator anslås på Nat-

ionens anslagstavla senast 14 dagar före land-

skap samt ska från samma tidpunkt finnas till-

gänglig på Nationens hemsida. 

 

3 §  Protokoll 

Landskapets ordförande ska se till att det förs 

protokoll vid landskapet. 

 I protokollet ska det antecknas dag och ort 

för landskapet samt vilka beslut som land-

skapet har fattat. Om ett beslut har fattats ge-

nom omröstning, ska det i protokollet anteck-

nas vad som har yrkats och utfallet av omröst-

ningen. Röstlängden ska tas in i eller läggas 

som en bilaga till protokollet.  

 Protokollförare är förvaltningsnämndens 

och landskapets sekreterare. Som ersättare för 

denne ska nationsstyrelsens sekreterare inträda. 

Protokollet ska undertecknas av landskapets 

ordförande samt sekreterare och justeras av två 

på landskapet valda närvarande justeringsper-

soner. 

 Justerat protokoll ska föreligga senast 14 

dagar efter landskap. 

 Då ny kurator eller skattmästare valts ska 

dennes personnummer antecknas i protokollet. 

 

4 § Lagtima landskap 

Lagtima landskap ska hållas två gånger per ter-

min.  

 Under höstterminen: det första före den 15 

oktober, det andra före den 15 december. 

 Under vårterminen: det första före den 15 

mars, det andra före den 15 maj. 

 

5 § Urtima landskap 

Urtima landskap ska hållas när inspektor, nat-

ionsstyrelsen, revisorerna eller minst 100 ak-

tiva östgötar så begär. 

 

6 § Beredning 

Nationsstyrelsen åligger att bereda alla ärenden 

där beslut ska fattas på landskap, med undan-

tag för frågor inom valnämndens, stipendie-

nämndens, besvärsnämndens och förvaltnings-

nämndens ansvarsområden. 

 

7 § Förslag till val 

Förslag till val vilkas beredning ligger inom 

valnämndens ansvarsområde kan av aktiv öst-

göte inlämnas till denna nämnd senast 21 dagar 

innan landskap. Nämnden är då skyldig att be-

handla förslaget till landskapet.  

 Till valnämnden inlämnat förslag ska vara 

undertecknat och daterat. 

 Förslag till val av inspektor, proinspektor, 

skattmästare, nationsfogde, nationsjurist, he-

dersledamot, senior eller ledamot av valnämn-

den, kan av aktiv östgöte inlämnas till nations-

styrelsen senast 21 dagar före landskap. Nat-

ionsstyrelsen är då skyldig att behandla försla-

get. Till nationsstyrelsen inlämnat förslag ska 

vara undertecknat och daterat. 



 Valnämndens och nationsstyrelsens för-

slag anslås på Nationens anslagstavla senast 14 

dagar före landskap samt ska från samma tid-

punkt finnas tillgänglig på Nationens hemsida. 

Aktiv östgöte har därefter rätt att fram till kl. 

12.00 sju dagar innan landskap skriftligen in-

lämna motförslag till förste kurator. Sådant 

motförslag anslås på Nationens anslagstavla 

samt ska från samma tidpunkt finnas tillgäng-

lig på Nationens hemsida. 

 Vid motförslag ska beredande organ yttra 

sig inför landskapet om förslaget uppfyller de 

formella kriterierna för valbarhet som stadgas 

för förtroendeposten i fråga. 

 Ingen kan föreslås till en post till land-

skapet utan att ha förklarat sig villig att åta sig 

förtroendeuppdraget. 

 

8 § Omröstning 

Beslut fattas genom öppen eller sluten omröst-

ning. 

 Sluten omröstning ska ske: 

 vid avsättande av förtroendevald, 

 vid uteslutande av östgöte, 

 vid val av kurator, 

 vid personval med mer än en kandidat 

samt 

 när så begärs. 

 

9 § Röstsedel 

Röstsedel ska för att vara giltig redovisa val-

bart alternativ eller vara blank. Råder oklarhet 

om vad som avses betraktas röstsedeln som 

ogiltig. Röstsedeln ska av den röstande person-

ligen nedläggas i valurnan. 

 

10 § Röstetal 

För de olika besluten erfordras följande röste-

tal: 

 Vid ändring av Nationens stadgar: likaly-

dande beslut med mer än två tredjedelar av de 

avgivna rösterna vid två på varandra följande 

landskap. 

 Vid avsättande av förtroendevald, vid ute-

slutning av östgöte, vid instiftande eller av-

skaffande av ämbete som regleras i Nationens 

arbetsordning, vid ansvarsfrihetsfrågor, vid 

kallande av hedersledamot samt vid val av se-

nior, proinspektor eller inspektor: mer än två 

tredjedelar av de avgivna rösterna. 

 Vid val av kurator, finansskattmästare och 

fastighetsskattmästare; mer än hälften av de 

avgivna rösterna. 

 Om ingen av kandidaterna erhåller mer än 

hälften av de avgivna rösterna sker ny omröst-

ning, där kandidaten med lägst röstetal inte 

deltar. 

 Detta förfarande fortsätter till dess någon 

kandidat erhållit den efterfrågade majoriteten. 

Om ingen kandidat trots detta förfarande 

lyckas erhålla mer än hälften av de erlagda rös-

terna, återremitteras ärendet till valnämnden. 

 Vid övriga personval: högsta röstetal. Vid 

lika röstetal avgör lotten. 

 Vid övriga ärenden: mer än hälften av de 

avgivna rösterna eller vid förnyad omröstning 

högsta röstetal. Vid lika röstetal avgör lotten. 

 

11 § Röstningskontroll 

Rösträknarna är vid votering skyldiga att kon-

trollera att antalet avgivna röster inte överstiger 

antalet röstberättigade. Befinnes så vara fallet 

ska ny omröstning anordnas, varvid varje rös-

tande avprickas mot röstlängden. 

 

12 § Ärenden vid lagtima landskap 

På föredragningslistan ska förutom val av två 

justeringspersoner tillika rösträknare och frå-

gan om landskapets stadgeenliga utlysande all-

tid förekomma följande ärenden: 

 Höstterminens första lagtima landskap: 

 1) Val av: 

 a) förste kurator, 

 b) tredje kurator samt 

 c) högst fyra seniorer. 

 2) Kallande av hedersledamöter. 

 3) Behandling av Nationens årsredovis-

ning, vari ingår revisionsberättelse för nations-

styrelsen, förvaltningsnämnden och kuratelet. 

 4) Behandling av styrelsens verksamhets-

plan för kommande verksamhetsår. 

 

Höstterminens andra lagtima landskap: 

 1) Val av: 

 a) fyra ledamöter av valnämnden, 

 b) två suppleanter av valnämnden, 

 c) ämbetsverkare i enlighet med Nation-

ens arbetsordning. 

 

Vårterminens första lagtima landskap: 

 1) Val av: 

 a) andre kurator, 

 b) fjärde kurator samt 

 c) högst fem seniorer. 

 2) Kallande av hedersledamöter. 

 

Vårterminens andra lagtima landskap 

 1) Fastställande av Nationens budget 



 2) Val av: 

 a) fastighetsskattmästare vart tredje år, 

 b) finansskattmästare vart tredje år, 

 c) nationsfogde vart tredje år, 

 d) nationsjurist vart tredje år, 

 e) en ledamot av förvaltningsnämnden för 

en period om två år, 

 f) en suppleant av förvaltningsnämnden 

för en period om två år, 

 g) ordförande av nationsstyrelsen, 

 h) ordförande för nationsstyrelsens utbild-

ningsutskott tillika ledamot av nationsstyrel-

sen, 

 i) ordförande för nationsstyrelsens verk-

samhets- och budgetstyrningsutskott tillika le-

damot av nationsstyrelsen, 

 j) ordförande för nationsstyrelsens utred-

ningsutskott tillika ledamot av nationsstyrel-

sen, 

 k) ordförande för nationsstyrelsens valut-

skott tillika ledamot av nationsstyrelsen, 

 l) två ledamöter av nationsstyrelsen, 

 m) en internrevisor, 

 n) en externrevisor, 

 o) ordförande av valnämnden, 

 p) fyra ledamöter av valnämnden, 

 q) två suppleanter av valnämnden, 

 r) ledamöter av stipendienämnden med 

personliga suppleanter samt 

 s) ämbetsverkare i enlighet med Nation-

ens arbetsordning.  

 

Kapitel 4: Nationens förtroende-

valda  
 

1 § Förtroendevalda 

Nationens förtroendevalda är inspektor, proin-

spektor, fastighetsskattmästare, finansskatt-

mästare, nationsfogde, nationsjurist, ledamöter 

och suppleanter av styrelser och nämnder, revi-

sorer samt valda ämbetsverkare. 

 

2 § Ämbetsverkare 

Nationens ämbetsverkare är förste kurator, 

andre kurator, tredje kurator, fjärde kurator 

samt innehavare av de ämbeten som endast re-

gleras i Nationens arbetsordning. 

 

3 § Tillträde och dispens 

Förtroendevald tillträder vid hel/halvårsskifte 

efter landskapsval och ska vid tillträde uppfylla 

i stadgan och arbetsordningen angivna krav.  

 Vid fyllnadsval eller val till nyinrättad 

post sker tillträde enligt särskilt beslut av land-

skapet. 

 I särskilda fall har valnämnden rätt att, ge-

mensamt med nationsstyrelsen, föreslå dispens 

från något av de valbarhetskrav som gäller för 

förtroendeposten i fråga. Dispens kan i före-

kommande fall inte ges från krav på att sö-

kande ska vara östgöte, myndig eller ej försatt i 

konkurs. 

 

4 § Ansvarighet 

Förtroendevald är enligt allmän lag ansvarig 

för sådan skada eller förlust som Nationen 

åsamkats inom vederbörandes ansvarsområde. 

 

5 § Rättigheter 

Skattmästarna, nationsfogden och nationsjuris-

ten åtnjuter rätt att lyfta av landskapet fastställt 

symboliskt arvode efter förslag från nationssty-

relsen. 

 Förtroendevalda ska ha möjligheten att 

före övriga aktiva östgötar, till samma kostnad, 

teckna sig för Nationens arrangemang. 

 Förtroendevald som närvarar vid Nation-

ens arrangemang för att utöva sitt förtroende-

uppdrag har rätt till fri entré och/eller fri förtä-

ring enligt gällande bestämmelser. Sådana be-

stämmelser ska även reglera ersättning då aktiv 

östgöte på uppdrag representerar Nationen.  

 

6 § Avsägelse och förhinder 

Önskar förtroendevald avgå under mandattiden 

ska nationsstyrelsen, eller för posten ansvarig 

kurator, förordna valbar aktiv östgöte att under 

den ordinaries mandat, dock längst till nästa 

landskap, upprätthålla förtroendeposten.  

 Om kurator önskar avgå ska inspektor el-

ler proinspektor, i de fall ett lagtima landskap 

inte är närliggande, omgående kalla till urtima 

landskap för att välja en ersättare. 

 Vid tillfälligt förhinder för förtroendevald 

fullgör den som nationsstyrelsen eller kurator 

förordnat dennes åliggande. Ersättare ska åt-

njuta arvode och förmåner i förhållande till sin 

verksamhetsperiod. 

 

7 § Avsättande och varning 

Anser besvärsnämnden att förtroendevald visat 

försummelse eller oskicklighet i sin verksam-

het ska nämnden inför landskapet föreslå den-

nes avsättande. Besvärsnämnden kan då avsät-

tande inte anses nödvändigt ge varning. 

 

 



8 §  Inskränkning av förmåner 

För ämbetsverkare som visat försummelse eller 

oskicklighet i sitt ämbetsutövande har kurato-

rerna rätt att gemensamt fatta beslut om att be-

gränsa de till ämbetet kopplade förmånerna. 

Om kurator missköter sitt ämbete fattar styrel-

sen beslut om att begränsa dennes förmåner. 

 

9 § Övriga förhållningsregler 

Förtroendevald ska förutom vad i detta stadgas 

följa arbetsordningen samt de instruktioner 

landskapet givit. För kuratorer, internrevisorn 

samt ledamöter av nationsstyrelsen, valnämn-

den och stipendienämnden kan kompletterande 

regleringar återfinnas i arbetsordningen. 

 

10 § Inspektor 

Till inspektor ska företrädesvis väljas professor 

vid Uppsala universitet eller Sveriges Lant-

bruksuniversitet i Uppsala, i annat fall akade-

miskt väl meriterad person som är knuten till 

något av dessa lärosäten. 

 Val av inspektor ska ske vid första lag-

tima landskap efter inspektors avsägelse. 

Inspektor har förteckningsrätt till Nationens ar-

rangemang. 

 

11 § Inspektors åligganden 

Inspektor åligger: 

 att ägna uppmärksamhet åt och stödja 

Nationen och dess verksamhet, 

 att vara ordförande i Nationens landskap, 

 att underteckna alla intyg Nationen har 

rätt att utfärda, dock inte närvaro- och skuldfri-

hetsintyg, 

 att när inspektor finner nödvändigt, sam-

mankalla Nationen till urtima landskap, 

 att vara ordförande i förvaltningsnämnden 

samt 

 att vara ledamot i Stiftelsen Östgötagår-

den och Östgöta Nations alumnförening.  

 

12 § Proinspektor 

Proinspektor kan väljas om Nationen eller in-

spektor så önskar. 

 Till proinspektor kan väljas akademiskt 

väl meriterad person, verksam vid Uppsala 

universitet eller Sveriges Lantbruksuniversitet i 

Uppsala. 

 Proinspektor väljs på lagtima landskap för 

att verka tillsammans med innevarande inspek-

tor.  

 Nationsstyrelsen nominerar, i samråd med 

inspektor, proinspektorskandidat. 

 Proinspektor har förteckningsrätt till Nat-

ionens arrangemang. 

 

13 § Proinspektors åligganden 

Proinspektor åligger: 

 att stödja och hjälpa inspektor i dennes 

åligganden samt: 

 att ägna uppmärksamhet åt och stödja 

Nationen och dess verksamhet, 

 att i inspektors frånvaro ersätta inspektor 

som ordförande i Nationens landskap samt 

 att agera personlig suppleant för inspektor 

i förvaltningsnämnden, Stiftelsen Östgötagår-

den och Östgöta Nations alumnförening. 

 

14 § Fastighetsskattmästare 

Till fastighetsskattmästare kan väljas myndig 

och ej i konkurs försatt östgöte som har god 

kännedom om fastighetsförvaltning. 

 Val av fastighetsskattmästare sker vid vår-

terminens andra lagtima landskap för tre verk-

samhetsår. Ordinarie val av fastighetsskattmäs-

tare ska inte ske samma år som ordinarie val av 

finansskattmästare eller nationsfogde. 

 

15 § Fastighetsskattmästares åligganden 

Fastighetsskattmästaren åligger: 

 att årligen revidera underhållsplan för 

Nationens fastighet och därtill hörande fasta 

inventarier, 

 att ansvara för att underhåll och drift av 

fastigheten och dess tillhörande inventarier 

sker i enlighet med underhållsplanen och efter 

behov inom det fastlagda reservationsbeloppet, 

 att tillsammans med finansskattmästaren 

och nationsfogden ansvara för att årligen ta 

fram reservationsbeloppet för fastighetens un-

derhåll, drift och skötsel samt 

 att tillsammans med förste kurator teckna 

Nationens firma vad beträffar fast egendom 

och driftavtal rörande den fasta egendomen 

och därtill hörande inventarier. 

 

16 § Finansskattmästare 

Till finansskattmästare kan väljas myndig och 

ej i konkurs försatt östgöte som har god känne-

dom om kapitalförvaltning. 

 Val av finansskattmästare sker vid vårter-

minens andra lagtima landskap för tre verk-

samhetsår. Ordinarie val av finansskattmästare 

ska inte ske samma år som ordinarie val av fas-

tighetsskattmästare eller nationsfogde. 

 

17 § Finansskattmästares åligganden 

Finansskattmästaren åligger: 



 att årligen revidera Nationens placerings-

plan och löpande förvalta Nationens medel i 

enlighet med denna plan,  

 att tillsammans med fastighetsskattmäs-

taren och nationsfogden ansvara för att årligen 

ta fram reservationsbeloppet för fastighetens 

underhåll, drift och skötsel samt 

 att tillsammans med andre kurator teckna 

Nationens firma vad beträffar kapitalplace-

ringar. 

 

18 § Nationsfogde 

Till nationsfogde kan väljas myndig ej i kon-

kurs försatt östgöte som har god kännedom om 

redovisning och skattelagstiftning. 

 Val av nationsfogde sker vid vårterminens 

andra lagtima landskap för tre verksamhetsår. 

Ordinarie val av nationsfogde ska inte ske 

samma år som ordinarie val av fastighetsskatt-

mästare eller finansskattmästare. 

 

19 § Nationsfogdes åligganden 

Nationsfogden åligger: 

 att ansvara för att Nationens ekonomiska 

redovisning håller hög kvalitet, 

att bevaka skattelagstiftningsfrågor för Nation-

ens räkning och påkalla nödvändiga föränd-

rings- och förbättringsarbeten på området, 

 att vara kuratorer, controllers och nations-

styrelsen behjälpliga i arbetet med ekonomisk 

styrning och redovisning samt 

 att tillsammans med fastighetsskattmäs-

taren och finansskattmästaren ansvara för att 

årligen ta fram reservationsbeloppet för fastig-

hetens underhåll, drift och skötsel. 

 

20 § Nationsjurist 

Till nationsjurist kan väljas myndig, lagfaren 

och ej i konkurs försatt östgöte som är väl in-

satt i juridiska angelägenheter av den karaktär 

som kan förekomma i Nationens verksamhet. 

 Val av nationsjurist sker vid vårterminens 

andra lagtima landskap för tre verksamhetsår. 

 

21 § Nationsjurists åligganden 

Nationsjuristen åligger: 

 att vara kuratelet, nationsstyrelsen och 

förvaltningsnämnden behjälplig med juridisk 

rådgivning, 

 att vara kuratelet, nationsstyrelsen och 

förvaltningsnämnden behjälplig med upprät-

tande av juridiska handlingar samt 

 att vid påkallande av kuratelet, nationssty-

relsen eller förvaltningsnämnden biträda vid 

förhandlingar. 

 

22 § Förste kurator 

Till förste kurator kan väljas myndig och ej i 

konkurs försatt aktiv östgöte som varit inskri-

ven i Nationen minst fyra terminer och inne-

haft minst två förtroendeuppdrag på Nationen. 

 Val av förste kurator sker vid hösttermi-

nens första lagtima landskap för ett kalenderår. 

 

23 § Förste kurators åligganden 

Förste kurator åligger: 

 att tillsammans med övriga kuratorer leda 

den dagliga driften av Nationens verksamhet, i 

enlighet med dessa stadgar, landskapets och 

förvaltningsnämndens beslut samt nationssty-

relsens beslut och riktlinjer, 

 att ha en god överblick över Nationens 

hela verksamhet och ekonomi samt att kontinu-

erligt följa upp och analysera det ekonomiska 

utfallet inom sitt verksamhetsområde, 

 att i samråd med fastighetsskattmästaren 

ansvara för fastighetens underhåll och skick, 

 att ansvara för Nationens administrativa, 

kulturella och ceremoniella verksamhet, samt 

övrig verksamhet som inte faller under de öv-

riga kuratorerna enligt 24, 26 och 28 §§, 

att företräda Nationen externt och internt samt 

föra dess talan, 

 att teckna Nationens firma, dock vad be-

träffar fast egendom med väsentlig ekonomisk 

innebörd endast i förening med fastighetsskatt-

mästaren samt avtal med väsentlig ekonomisk 

innebörd i övrigt endast i förening med finans-

skattmästaren, 

 att vara föredragande inför landskapet, 

förvaltningsnämnden och nationsstyrelsen, 

 att vara ledamot i stiftelsen Östgötagården 

och förvaltningsnämnden, 

 att vara ordförande i stipendienämnden, 

 att vara budgetansvarig inom sitt verk-

samhetsområde, 

 att till landskapet avge verksamhetsberät-

telse i Nationens årsredovisning, 

 att vara ansvarig utgivare för Nationens 

officiella publikationer och medier, 

 att vara ytterst ansvarig för Nationens 

medlemsregister och inskrivning av nya östgö-

tar, 

 att föra matrikel över Nationens hedersle-

damöter och däri teckna deras viktigaste lev-

nadsöden, samt 

 att företräda Nationen i kuratorskonventet. 

 



24 § Andre kurator 

Till andre kurator kan väljas myndig aktiv och 

ej i konkurs försatt östgöte som varit inskriven 

i Nationen minst fyra terminer och innehaft 

minst två förtroendeuppdrag på Nationen. 

 Val av andre kurator sker vid vårtermi-

nens första lagtima landskap för ett verksam-

hetsår. 

 

25 § Andre kurators åligganden 

Andre kurator åligger: 

 att tillsammans med övriga kuratorer leda 

den dagliga driften av Nationens verksamhet, i 

enlighet med dessa stadgar, landskapets och 

förvaltningsnämndens beslut samt nationssty-

relsens beslut och riktlinjer, 

 att ha en god överblick över Nationens 

hela verksamhet och vara särskilt insatt i dess 

ekonomi, 

 att ansvara för Nationens ekonomiska re-

dovisning, 

 att till varje sammanträde med nationssty-

relsen skicka in och föredra månadsbokslut för 

föregående månad, 

 att vid slutet av sitt räkenskapsår göra en 

budgetuppföljning samt presentera denna vid 

nationsstyrelsens septembermöte,  

 att färdigställa Nationens bokslut för sitt 

räkenskapsår så att det kan godkännas och 

upprättas av styrelsen inför höstens första lag-

tima landskap,  

 att teckna Nationens firma vad avser 

bankfack och samtliga löpande bankärenden 

dock vad beträffar kapitalplaceringar endast i 

förening med finansskattmästaren, 

 att vara föredragande i nationsstyrelsen 

och vara föredragande i förvaltningsnämnden 

och på landskap om så är behövligt, 

 att vara personlig suppleant åt förste kura-

tor i förvaltningsnämnden samt 

 att företräda Nationen i kuratorskonventet. 

 

26 § Tredje kurator 

Till tredje kurator kan väljas myndig och ej i 

konkurs försatt aktiv östgöte som varit inskri-

ven i Nationen minst fyra terminer och inne-

haft minst två förtroendeuppdrag på Nationen. 

 Val av tredje kurator sker vid hösttermi-

nens första lagtima landskap för ett kalenderår. 

 

27 § Tredje kurators åligganden 

Tredje kurator åligger: 

 att tillsammans med övriga kuratorer leda 

den dagliga driften av Nationens verksamhet, i 

enlighet med dessa stadgar, landskapets och 

förvaltningsnämndens beslut samt nationssty-

relsens beslut och riktlinjer,  

 att ha en god överblick över Nationens 

hela verksamhet och ekonomi samt att kontinu-

erligt följa upp och analysera det ekonomiska 

utfallet inom sitt verksamhetsområde, 

 att ansvara för ordinarie restaurangverk-

samhet, 

 att teckna Nationens firma avseende re-

staurangverksamheten, 

 att vara budgetansvarig inom sitt verk-

samhetsområde, 

 att vara föredragande i nationsstyrelsen 

och vara föredragande i förvaltningsnämnden 

och på landskap om så är behövligt samt 

 att företräda Nationen i klubbmästarkon-

ventet. 

 

28 § Fjärde kurator 

Till fjärde kurator kan väljas myndig och ej i 

konkurs försatt aktiv östgöte som varit inskri-

ven i Nationen minst fyra terminer och inne-

haft minst två förtroendeuppdrag på Nationen. 

 Val av fjärde kurator sker vid vårtermi-

nens första lagtima landskap för ett verksam-

hetsår. 

 

29 § Fjärde kurators åligganden 

Fjärde kurator åligger: 

 att tillsammans med övriga kuratorer leda 

den dagliga driften av Nationens verksamhet, i 

enlighet med dessa stadgar, landskapets och 

förvaltningsnämndens beslut samt nationssty-

relsens beslut och riktlinjer, 

 att ha en god överblick över Nationens 

hela verksamhet och ekonomi samt att kontinu-

erligt följa upp och analysera det ekonomiska 

utfallet inom sitt verksamhetsområde, 

 att ansvara för uthyrningsverksamheten, 

 att vara budgetansvarig inom sitt verk-

samhetsområde, 

 att teckna Nationens firma avseende ut-

hyrningsverksamheten, 

 att vara föredragande i nationsstyrelsen 

och vara föredragande i förvaltningsnämnden 

och på landskap om så är behövligt samt 

 att företräda Nationen i klubbmästarkon-

ventet. 

 



Kapitel 5: Nationens styrelse och 

nämnder 
 

1 § Styrelse 

Nationsstyrelsen och Nationens nämnder utses 

av landskapet och svarar endast inför detta. 

 

2 § Kallelse 

Skriftlig kallelse till nationsstyrelsens och 

nämnders sammanträde ska vara ledamot och 

suppleant personligen tillhanda senast sex da-

gar före sammanträdet. Föredragningslista och 

underlag ska vara ledamot och suppleant till-

handa senast två dagar före sammanträdet. 

 

3 § Omröstning 

I styrelse eller nämnd gäller den mening som 

omfattas av mer än hälften av styrelsens eller 

nämndens röstberättigade ledamöter eller sup-

pleanter om inte annat framgår av dessa stad-

gar. 

 Vid lika röstetal har ordförande utslags-

röst. 

 

4 § Ansvarighet 

Ledamot eller suppleant av styrelse eller 

nämnd är enligt allmän lag ansvarig för sådan 

skada eller förlust som Nationen åsamkats ge-

nom beslut i dennes närvaro om reservation 

inte anmälts till protokollet. 

 

5 § Protokoll 

Inom styrelsen och nämnderna ska vid varje 

sammanträde utses minst en röstberättigad le-

damot eller suppleant att jämte ordföranden ju-

stera protokollet.  

 Protokollförare utan rösträtt i nationssty-

relsen är nationsstyrelsens sekreterare. Som er-

sättare för denne ska förvaltningsnämndens 

och landskapets sekreterare inträda.  

 Protokollförare utan rösträtt i förvalt-

ningsnämnden är förvaltningsnämndens och 

landskapets sekreterare. Som ersättare för 

denne ska nationsstyrelsens sekreterare inträda. 

 Justerat protokoll ska föreligga senast 14 

dagar efter sammanträde. 

 

6 § Delegering 

Styrelsen och förvaltningsnämnden får ut-

nämna ledamöter att löpande biträda kurator 

eller annan ämbetsverkare samt att självstän-

digt utreda eller besluta i delegerade frågor. 

Beslut fattade genom delegation ska understäl-

las det delegerande organet genom anmälan till 

protokollet. 

 

7 § Adjungering 

Styrelsen och förvaltningsnämnden får adjun-

gera namngiven utomstående att tillfälligt delta 

i handläggningen av viss fråga. Sådan adjunge-

ring innefattar inte rätt att delta i beslut, men 

väl att anmäla avvikande mening till protokol-

let. 

 

8 § Övriga förhållningsregler 

Styrelsen och nämnder ska, förutom vad som 

anges i detta kapitel, följa de instruktioner 

landskapet givit. 

 

9 § Förvaltningsnämnden 

Förvaltningsnämnden består av inspektor, fas-

tighetsskattmästare, finansskattmästare, nat-

ionsfogde, förste kurator, två valda övriga le-

damöter och en vald suppleant. 

 Inspektor är ordförande i förvaltnings-

nämnden och förste kurator är föredragande. 

 Nationsstyrelsens ordförande är ständigt 

adjungerad med förslags- och yttranderätt. 

 

10 § Val till förvaltningsnämnden 

Till övrig ledamot kan väljas myndig östgöte, 

som har den kompetens som Nationen anser 

komma nämnden till nytta. Sådan ledamot får 

inte inneha annat förtroendeuppdrag inom Nat-

ionen. 

 Val sker vid vårterminens andra lagtima 

landskap för två verksamhetsår. Bägge leda-

möter får inte väljas på samma landskap. En 

ledamot föreslås av alumnföreningens årsmöte 

varje udda år och en ledamot föreslås av val-

nämnden varje jämnt år. Eventuella fyllnadsval 

föreslås av valnämnden. 

 

11 § Förvaltningsnämndens beslutsmässig-

het 

Förvaltningsnämnden är beslutsmässig när fyra 

ledamöter, eller för dem tjänstgörande ersät-

tare, är närvarande. Ordförande har utslagsröst. 

 

12 § Förvaltningsnämndens åligganden 

Förvaltningsnämnden har fyra huvuduppgifter: 

 att förvalta Nationens finansiella place-

ringar, 

 att förvalta och utveckla Nationens fastig-

het, 

 att förvalta och utveckla Nationens ekono-

miska redovisning samt 



 att förvalta Nationens kontaktnät med tidi-

gare studenter som kan vara Nationen till nytta. 

 Den första uppgiften sköts helt av förvalt-

ningsnämnden, de övriga tre i samarbete med 

nationsstyrelsen och kuratelet. 

 Vidare åligger Förvaltningsnämnden: 

 att varje år i februari slå fast ett reservat-

ionsbelopp för kommande verksamhetsår som 

krävs för fastighetens underhåll, drift och sköt-

sel som ska meddelas nationsstyrelsen samt 

tillkännages på vårterminens andra lagtima 

landskap, 

 att årligen följa upp Nationens underhålls-

plan,  

 att inom ramen för det begärda reservat-

ionsbeloppet säkerställa att det underhåll och 

den fastighetsskötsel som nationshuset behöver 

genomförs utan att arbetet åläggs kuratelet och, 

om så är behövligt, anlita extern kompetens för 

detta, 

 att meddela nationsstyrelsen planerade un-

derhållsåtgärder för kommande verksamhetsår 

senast i februari så att samråd kan ske angå-

ende detaljer kring åtgärdernas genomförande, 

 att årligen följa upp avtal för driften av 

fastigheten, 

 att ge råd och stöd till nationsstyrelsen an-

gåendeårsbokslutet, 

 att vartannat år följa upp Nationens place-

ringsplan och säkerställa att förvaltning sker i 

enlighet med denna,  

 att bereda ärenden inför landskapet som 

faller under nämndens verksamhetsområde 

samt 

 att sammanträda minst en gång per kvar-

tal. 

 

13 § Ordförande av förvaltningsnämndens 

åligganden 

Ordförande i förvaltningsnämnden åligger: 

 att leda nämndens verksamhet samt att 

minst en gång per kvartal sammankalla nämn-

den. 

 

14 § Nationsstyrelsen 

Nationsstyrelsen består av sju valda ledamöter. 

Av dessa sju ska ordföranden för nationsstyrel-

sen samt de fyra ordförandena för respektive 

utskott väljas särskilt av landskapet.  

 Nationsstyrelsens ordförande, utskottens 

ordföranden samt övriga två ledamöter utses på 

vårterminens andra lagtima landskap för ett 

verksamhetsår. 

 Styrelsen väljer inom sig vice ordförande 

bland de fyra utskottsordförandena. 

 Förste, andre, tredje och fjärde kurator är 

ständigt adjungerade med yttrande- och för-

slagsrätt, 

 Förste, andre, tredje och fjärde kurator 

electi har rätt att närvara vid styrelsens sam-

manträden och ta del av dess överläggningar, 

dock utan yttrande-, förslags och rösträtt. 

 Det löpande arbetet i nationsstyrelsen be-

drivs i utskottsform. Utskotten bereder ärenden 

för beslut i styrelsen. De fyra utskotten är ut-

skottet för utbildning och stöd, utskottet för ut-

redning, utskottet för verksamhets- och budget-

styrning samt valutskottet. Respektive utskotts 

arbetsuppgifter regleras vidare i arbetsord-

ningen. 

 Till medlem av utskott kan aktiv östgöte 

utses. Information om intresseanmälan ska 

vara tydlig och lättillgänglig för östgötarna. 

Nationsstyrelsen beslutar, utöver det som stad-

gas om utskottens utformning samt hur många 

och vilka som ska vara ledamöter i utskotten. 

Med fördel deltar östgötar som inte är styrelse-

ledamöter i utskottens arbete. 

 

15 § Val av ledamot av nationsstyrelsen 

Till ledamot av nationsstyrelsen kan väljas 

myndig och ej i konkurs försatt östgöte som 

har varit aktiv i minst sex terminer och uppbu-

rit förtroendeuppdrag minst fyra terminer samt 

har god kännedom om Nationen och dess orga-

nisation.  

 Ledamot av nationsstyrelsen får inte in-

neha annat förtroendeuppdrag på Nationen. 

 Till utskottsordförande väljs företrädesvis 

den som tidigare suttit i utskottet i fråga eller 

på annat sätt meriterat sig särskilt inom utskot-

tets område. 

 Till ordförande av nationsstyrelsen väljs 

företrädesvis den som tidigare varit utskotts-

ordförande i styrelsen eller avgången kurator. 

 

16 § Nationsstyrelsens beslutsmässighet 

Nationsstyrelsen är beslutsmässig när minst 

fem av sju ledamöter är närvarande. Om styrel-

sen är färre än sju ledamöter för verksamhetså-

ret är den beslutsmässig när det valda antalet 

ledamöter minus två är närvarande. 

 

17 § Nationsstyrelsen åligganden 

Nationsstyrelsen åligger: 

 att övergripande ansvara för Nationens or-

ganisation och förvaltning, 

 att sammanträda minst en gång i måna-

den, 

 att bereda ärenden inför landskapet, 



 att tillse att landskapsbeslut verkställs, 

 att årligen fastställa en verksamhetsplan 

för sitt verksamhetsår och presentera denna på 

höstens första lagtima landskap, 

 att inför varje verksamhetsår samman-

ställa och till landskapet framlägga förslag till 

budget med hänsyn taget till förvaltningsnämn-

dens reservationsbelopp samt ansvara för bud-

getens uppföljning, 

 att fastställa en delegationsordning för ku-

ratorerna, som klargör vid vilken nivå av eko-

nomiska och andra konsekvenser för Nationen 

beslut måste förankras med nationsstyrelsen, 

 att säkerställa att Nationen har ett gott 

verksamhetsledningssystem och att kuratorerna 

är väl införstådda med detta,  

 att ansvara för att kuratorer får adekvat in-

troduktionsutbildning och stöd, 

 att fastställa Nationens policyer, 

 att utföra de valberedningsuppgifter som 

landskapet ålagt dem, 

 att utse controllers samt att fastställa ar-

vode för dessa samt 

 att varje år inför höstens första lagtima 

landskap ansvara för att årsbokslutet och verk-

samhetsrapport med beslutssammanställning 

över verksamhetsåret upprättas, godkänns och 

läggs fram för landskapet. 

  

18 § Nationsstyrelsens ordförandes åliggan-

den 

Nationsstyrelsens ordförande åligger: 

 att leda styrelsens arbete, 

 att mellan styrelsens sammanträden be-

vaka utskottens och controllers arbete samt 

 att sammankalla styrelsen minst en gång i 

månaden. 

 

19 § Controller 

Till controller kan nationsstyrelsen utse ej i 

konkurs försatt aktiv östgöte som har god kom-

petens och kunskap om aktuell kurators arbete. 

Controller får inte sitta i nationsstyrelsen eller 

inneha förtroendeuppdrag under den kurator 

som granskas. 

 Controller erhåller, för varje avlagd rap-

port, arvode som fastställs av nationsstyrelsen. 

 

20 § Valnämnden 

Valnämnden består av ordförande, fyra valda 

ledamöter och två suppleanter.  

 Förste och tredje kurator är ständigt ad-

jungerade med yttrande- och förslagsrätt, dock 

utan beslutsrätt. 

 

21 § Val av ledamot och suppleant av val-

nämnden 

Till ledamot eller suppleant av valnämnden 

kan väljas myndig aktiv östgöte som varit in-

skriven i Nationen minst fyra terminer och 

uppburit minst två förtroendeuppdrag på Nat-

ionen.  

 Sittande ledamot av valnämnden kan inte 

omväljas fler än två gånger.  

 Val av två ledamöter och en suppleant 

sker vid vår- respektive höstterminens andra 

lagtima landskap för en termin. 

 

22 § Val av ordförande av valnämnden 

Till ordförande av valnämnden kan väljas 

myndig aktiv östgöte som har varit aktiv i 

minst sex terminer och uppburit förtroende-

uppdrag minst fyra terminer samt har god kän-

nedom om Nationen och dess organisation. Till 

ordförande av valnämnden väljs företrädesvis 

den som tidigare varit ledamot av nationssty-

relsen eller är avgången kurator.   

 Val av ordförande sker vid vårterminens 

andra lagtima landskap för ett verksamhetsår. 

Ordförande av valnämnden får inte inneha an-

nat förtroendeuppdrag på Nationen. 

 

23 § Valnämndens beslutsmässighet 

Valnämnden är beslutsmässig när ordförande 

samt fyra ledamöter, varav minst två ordinarie, 

är närvarande.  

 

24 § Valnämndens åligganden 

Valnämnden åligger: 

 att förbereda samtliga val, utom vad avser 

val av inspektor, proinspektor, fastighetsskatt-

mästare, finansskattmästare, nationsfogde, he-

dersledamot, senior eller ledamot av valnämn-

den, 

 att vara väl insatt i de färdigheter och per-

sonliga kvaliteter som krävs för olika förtroen-

deposter och endast föreslå kandidater man an-

ser lämpliga för uppdraget, 

 att senast fem veckor före landskap utlysa 

de lediga posterna på Nationens anslagstavla, 

att sammanträda senast 20 dagar före landskap, 

 att senast 14 dagar före landskap på Nat-

ionens anslagstavla anslå protokoll över sam-

manträde, vid vilket förslag till samtliga för 

nämnden aktuella val upprättats samt en pre-

sentation av föreslagna kandidater, 

 att senast dagen före landskap på Nation-

ens anslagstavla samt på Nationens hemsida 

anslå utlåtande över om inkomna motförslag 



uppfyller valbarhetskraven för aktuell förtroen-

depost. 

 

25 § Stipendienämnden 

Stipendienämnden består av förste kurator, sti-

pendiesekreteraren samt fyra ledamöter och två 

suppleanter. Tre av ledamöterna väljs från de 

tre ämnesområdena humaniora och samhälls-

vetenskap, medicin och farmaci samt teknologi 

och naturvetenskap. Den fjärde ledamoten och 

suppleanter väljs utan avseende på ämnesom-

råde. 

 Stipendienämnden utser inom sig förste 

respektive andre suppleant. 

 Ordförande är förste kurator. 

 

26 § Val av ledamot och suppleant av stipen-

dienämnden 

Till ledamot eller suppleant kan väljas myndig 

aktiv östgöte, som varit inskriven i Nationen 

minst fyra terminer. 

 Val av ledamöter och suppleanter till sti-

pendienämnden sker vid vårterminens andra 

lagtima landskap för ett verksamhetsår.  

 Den som avser att söka stipendier under 

mandatperioden bör inte söka till ledamot, sup-

pleant eller stipendiesekreterare. 

 

27 § Stipendienämnden beslutsmässighet 

Nämnden är beslutsmässig när ordförande, sti-

pendiesekreterare samt minst tre av fyra leda-

möter, eller för dessa inträdda suppleanter, är 

närvarande. 

 

28 § Stipendienämndens åligganden 

Nämnden har att enligt gällande statuter utse 

eller förorda stipendieinnehavare. 

 

29 § Besvärsnämnden 

Besvärsnämnden består av tre ledamöter och 

en suppleant, samtliga valda av landskapet. 

 Nämnden väljer inom sig ordförande för 

mandatperioden. 

 

30 § Val av ledamot och suppleant av be-

svärsnämnden 

Till ledamot eller suppleant kan väljas myndig 

östgöte som varit inskriven i Nationen minst 

tio terminer och som har god kännedom om 

Nationen och dess organisation. Dock får vald 

ledamot eller suppleant inte inneha annat för-

troendeuppdrag på Nationen. 

 Ledamöter och suppleant väljs för en tid 

av fem år. 

 Val sker vid höstterminens andra lagtima 

landskap det år vilkets sista siffra är 0 eller 5. 

 

31 § Besvärsnämndens beslutsmässighet 

Besvärsnämnden är beslutsmässig när ordfö-

rande samt två ledamöter, varav minst en ordi-

narie, är närvarande.  

 

32 § Besvärsnämndens åligganden 

Besvärsnämnden åligger: 

 att efter besvär av aktiv östgöte pröva be-

slut fattat av behörigt nationsorgan eller förtro-

endevald, som menas stå i strid med gällande 

lag, Uppsala universitets stadgar, Nationens 

stadgar eller övriga för Nationen givna före-

skrifter,  

 att då det finns skäl till allvarlig anmärk-

ning mot östgötes uppförande inskränka den-

nes rätt att delta i Nationens verksamheter och 

att åtnjuta östgötes givna rättigheter eller i all-

varligare fall inför landskapet föreslå dennes 

uteslutning samt 

 att för den händelse nämnden finner att 

förtroendevald visat försumlighet eller oskick-

lighet i sin verksamhet meddela denne varning 

eller inför landskapet föreslå dennes avsättning 

eller annan åtgärd som kan följa på ansvaret 

enligt detta kapitels 5 § eller kapitlet Nationens 

förtroendevalda 4 §. 

  

Kapitel 6: Revision och gransk-

ning 
 

1 § Val av internrevisor och revisor 

En internrevisor och en revisor ska väljas vid 

vårterminens andra lagtima landskap för ett 

verksamhetsår. 

 Interrevisorn ska vara myndig, ej i kon-

kurs försatta aktiv östgöte, som varit inskriven 

i Nationen minst sex terminer.  

 Revisorn ska vara yrkesverksam som revi-

sor eller inneha motsvarande kvalifikationer 

och ej vara försatt i konkurs. 

 

2 §  Revisors och internrevisors åligganden 

Revisorn ska inför höstterminens första lag-

tima landskap granska Nationens årsbokslut 

och bokföring samt styrelsens och kuratorernas 

förvaltning, och därutöver vara nationsstyrel-

sen behjälplig i den löpande granskningen av 

Nationens ekonomiska förvaltning. 

 Internrevisorn ska inför höstterminens 

första lagtima landskap granska Nationens or-



ganisation i enlighet med tillämplig arbetsord-

ning och arbetsbeskrivning för förtroendeupp-

draget. 

 

3 § Revisionsberättelse 

Revisorn ska efter varje verksamhetsår lämna 

en revisionsberättelse till landskapet. Revis-

ionsberättelse ska vara skriftlig och föreligga 

senaste en vecka före höstterminens första lag-

tima landskap. 
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Kommentar:  

För ändringar gjorda efter andra läsningen 2015-03-03: Justering av valnämndens sammansättning och 

styrelseledamöters valbarhetskrav samt efterjusteringar och övriga mindre justeringar nödvändiga för 

implementeringen av den vt14 antagna stadgerevisionen. 

 

För ändringar gjorda efter andra läsningen 2016-03-09: Justering av stipendienämndens sammansätt-

ning och ledamöters och suppleanters valbarhetskrav samt ett förtydligande gällande andre kurators 

firmateckningsansvar. 

 

För ändringar gjorda efter andra läsningen 2016-12-01: Förvaltningsnämnden utökades med en sup-

pleant samt kraven för beslutsförhet ändrades till att enbart 4 ledamöter behövde närvara 

 

För ändringar gjorda efter andra läsningen 2017-03-07: Könsneutralisering av stadgan. Landsman, 

medlem och nationsmedlem ersattes med östgöte och ämbetsman ersattes med ämbetsverkare. 

 

För ändringar gjorda efter andra läsningen 2019-12-04: Justering av Förvaltningsnämnden, Nations-

styrelsen, Valnämnden, Stipendienämndens, Inspektor, Proinspektor, Finansskattmästare, Fastighets-

skattmästare, Nationsfogde och kuratorernas åliggande. Ny paragraf gällande frågor och beslut som 

innefattar Kuratorskonventet. Enklare grammatiska ändringar.  

 


