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NATIONEN OCH DESS MEDLEMMAR 

SYFTE OCH ALLMÄNNA STADGANDEN 

1 § Kristianstads nation vid Lunds universitet har till ändamål att främja dess medlemmars studier 

och den därmed sammanhörande studiesociala miljön. Nationen ska vidare verka för att 

bereda ändamålsenliga och billiga bostäder åt sina medlemmar. Nationen är partipolitiskt och 

religiöst obunden. 

2 § Nationens ursprungliga upptagningsområde utgörs av Kristianstad, Hässleholm, Osby, Östra 

Göinge, Bromölla, Höör och Hörby kommuner.  

3 § Kristianstads nations vapen utgörs av i blått fält två mot varandra vända, uppresta lejon, 

mellan sig bärande ett krönt monogram C4, allt i guld. 

MEDLEMMARNA 

4 § Nationens medlemmar utgörs av Hedersledamöter, Inspector, Proinspector, Quratel samt de 

studerande med rätt till medlemskap som betalat terminsavgift och som inte utträtt ur 

Nationen. 

5 § Rätt till medlemskap i Nationen har studerande vid Lunds universitet samt vid annat 

geografiskt närliggande universitet eller högskola, som inte är ordinarie medlem i annan 

nation vid Lunds universitet.  

6 § Medlem ska betala terminsavgift. Den medlem som inte betalat stadgad terminsavgift för 

innevarande termin har utträtt ur Nationen. Avgiftens storlek bestäms av Nationsmötet.  

7 § Hedersledamöter, Inspector och Proinspector är befriade från terminsavgiften. 

8 §  Nationen kan kalla välförtjänt person till Hedersledamot. Förslag om att kalla en person till 

Hedersledamot lämnas till Seniorskollegiet. Förslaget är antaget om Seniorskollegiet 

tillstyrker förslaget, och Nationsmötet bifaller det med minst fyra femtedelars (4/5) majoritet. 

Ett förslag som inte tillstyrks eller bifalls får inte omnämnas i något protokoll. 

9 § Den som vill stödja Nationen kan av Quratel beviljas stödmedlemskap. Avgift för 

stödmedlemskap, om annan än terminsavgift, bestäms av nationsmötet. Stödmedlem har 

närvaro- och yttranderätt men inte rösträtt vid nationsmöte. Stödmedlemskap kan beviljas för 

kortare tid än en (1) termin. 

10 § Medlemmar i Kristianstads nations vänner är automatiskt stödmedlemmar i Nationen genom 

den avgift som betalas till Kristianstads nations vänner. 

11 § Nationen är uttaxerande huvudman för Akademiska Föreningen. Ordinarie medlemmar som 

betalat terminsavgiften är ordinarie medlemmar i Akademiska Föreningen. Nationens 

representanter i Akademiska Föreningens överstyrelse utses av Nationsmötet på förslag av 

Seniorskollegiet. 

NATIONSMÖTET 

ÅLIGGANDEN, KALLELSER OCH BESLUTSRÄTT 

12 § Nationsmötet är Nationens högsta beslutande organ. Det åligger Nationsmötet att fastställa 

budget, årsredovisning, bevilja ansvarsfrihet för Seniorskollegiet, Quratel och Husstyrelse 

samt förrätta val till Nationens samtliga förtroendeuppdrag om inte annat särskilt stadgas.  

13 § Ordinarie nationsmöte ska hållas minst två (2) gånger varje termin varav minst ett på första 

och minst ett på andra halvan av terminen. 
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14 § Extra nationsmöte ska hållas när Inspector, Seniorskollegiet, Quratel eller revisor anser det 

vara nödvändigt, eller om minst trettio (30) medlemmar så begär för behandling av visst 

ärende. Mötet ska hållas tidigast en vecka och senast tre veckor efter att begäran inkom. 

Begäran ska vara skriftlig och lämnas till Qurator eller Inspector. 

15 §  Nationsmöte eller extra nationsmöte får inte hållas på allmän helgdag eller dag före sådan 

dag. Nationsmöte eller extra nationsmöte får heller inte hållas under tiden från den 20 

december till den 9 januari, eller från den 6 juni till den 1 september. 

16 § Kallelse till nationsmöte eller extra nationsmöte utfärdas av Qurator. Kallelsen ska anslås via 

Nationens informationskanaler senast sju (7) dagar före mötet. Kallelsen ska innehålla 

föredragningslistan samt information om hur medlem kan ta del av bilagorna till 

föredragningslistan. 

17 § Föredragningslistan ska omfatta tidigare bordlagda ärenden, ärenden föreslagna av 

Seniorskollegiet samt ärenden som av medlem anmälts i rätt ordning. Anmälan av ärende till 

föredragningslistan får göras av medlem skriftligen till Qurator senast tre veckor innan 

nationsmötet. Seniorskollegiet ska yttra sig över varje inkommet ärende.  

18 § Nationsmötet får endast besluta i de ärenden som omfattas av föredragningslistan. Fråga som 

står i omedelbart samband med och är avhängig ärende som upptagits i föredragningslistan 

får också avgöras av Nationsmötet. En fråga bordlägges om minst en tredjedel (1/3) av de 

närvarande medlemmarna begär det. 

19 § Nationsmötet är beslutsfört då minst tio (10) ordinarie medlemmar är närvarande, förutom 

ordförande och sekreterare.  

MÖTESFUNKTIONÄRER 

20 § Inspector eller Proinspector är ordförande för Nationsmötet. Är någon av dessa frånvarande 

väljer nationsmötet ordförande bland de närvarande medlemmarna.  

21 § Nationsmötet utser inom sig sekreterare för innevarande möte.  

22 § Vid varje nationsmöte ska två (2) justeringspersoner tillika rösträknare väljas. Ordförande och 

sekreterare är inte valbara till justeringspersoner. 

23 § Protokollet ska justeras av ordförande, sekreterare samt de två justeringspersonerna senast 

tre (3) veckor efter nationsmötet.  Protokollet ska därefter hållas tillgängligt för varje medlem 

efter begäran.  

RÖSTRÄTT OCH OMRÖSTNING 

24 § Rösträtt vid Nationsmötet har närvarande medlemmar som kan styrka sitt medlemskap med 

medlemsbevis utfärdat av Nationen eller genom annat styrkande av betald terminsavgift. 

Röstning får inte ske genom ombud. 

25 § Vid omröstning vinner den mening som fått mer än hälften av de avlagda rösterna, om inte 

annat är stadgat. Om det begärs ska omröstningen vara sluten. Beslut om att ogiltigförklara 

röstsedel fattas av ordförande, efter förslag av justeringspersonerna. Vid lika röstetal har 

ordföranden utslagsröst, utom vid personval då lottning avgör. 

26 §  Omröstningen ska alltid vara sluten vid personval om det finns två (2) eller fler kandidater till 

en viss post inom ett förtroendeuppdrag. Om ingen kandidat får mer än hälften av de avlagda 

rösterna ska ny omröstning hållas med de två kandidater som fått flest röster.  
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27 § Om flera poster utlysts inom ett visst förtroendeuppdrag, och antalet kandidater överstiger 

antalet utlysta poster, röstar nationsmötet samtidigt om samtliga utlysta poster inom 

förtroendeuppdraget, med en (1) röst vardera för varje utlyst post. Ingen får rösta mer än en 

(1) gång på en och samma kandidat under samma omröstningsomgång. De kandidater som 

får mer än hälften av de avlagda rösterna sett till antalet närvarande, röstberättigade 

medlemmar, väljs till posten. Vid lika röstetal, eller då ingen kandidat får mer än hälften av de 

avlagda rösterna sett till antalet närvarande, röstberättigade medlemmar, gäller vad som 

ovan stadgas i 25 och 26 §§.  

28 § Nationsmötet äger rätt att vakantsätta poster. Till utlysta poster utan kandidater råder alltid 

fri nominering på mötet, dock inte vid val av Seniorsledamot eller Quratel. Nationsmötet kan 

även delegera fyllnadsval av vakanta poster till Seniorskollegiet, dock inte val av Inspector, 

Proinspector, Seniorsledamot, Quratel eller valberedning. 

AVSÄTTNING AV FÖRTROENDEVALD 

29 § Nationsmötet kan avsätta förtroendevald genom sluten omröstning. Vid omröstning om 

avsättning av förtroendevald krävs fyra femtedelars (4/5) för att avsätta den förtroendevalda.  

SENIORSKOLLEGIET 

ÅLIGGANDEN OCH BEFOGENHETER 

30 §  Seniorskollegiet är Nationens styrelse och svarar inför Nationsmötet. Seniorskollegiet består 

av Inspector, Proinspector, Qurator, Proqurator ekonomi samt sex (6) seniorsledamöter. 

31 § Seniorskollegiet i sin helhet tecknar Nationens firma. Seniorskollegiet kan även besluta att 

utse särskilda firmatecknare som tecknar Nationens firma var för sig eller i förening.  

32 § Vid Seniorskollegiets sammanträden är övrigt Quratel och Husförman vid Kristianstads 

nations studentbostadshus ständigt adjungerade. Seniorskollegiet får även besluta att 

adjungera andra personer. Adjungerade ledamöter har yttrande- och förslagsrätt men inte 

rösträtt. 

33 § Seniorskollegiet är ytterst ansvarigt för Nationens verksamhet och ska besluta kring frågor av 

övergripande karaktär. Vidare ska seniorskollegiet fastställa arbetsordning för Quratelets 

arbete samt förse Quratelet med riktlinjer angående den löpande verksamheten. 

KALLELSER 

34 § Seniorskollegiet ska sammanträda minst en gång per månad under perioden september – maj. 

Seniorskollegiet kan, men behöver inte, sammanträda under juni, juli eller augusti. 

Seniorskollegiet ska alltid sammanträda då minst tre (3) ledamöter begär det, eller då 

Inspector eller Qurator anser det vara nödvändigt.  

35 §  Kallelse till sammanträde ska vara ledamöterna tillhanda senast sju (7) dagar innan 

sammanträdet. Kallelsen ska innehålla föredragningslistan, föregående mötesprotokoll, 

lägesrapporter, balans- och resultatrapport, bordlagda ärenden, nya ärenden samt ärenden 

anmält av medlem enligt 17 §.  

MÖTESFUNKTIONÄRER 

36 § Inspector eller Proinspector är ordförande och seniorsnotarie är sekreterare för 

sammanträdet. Är någon av dessa frånvarande väljer Seniorskollegiet ordförande eller 

sekreterare bland de närvarande ledamöterna. 
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37 § Vid varje sammanträde ska två (2) justeringspersoner tillika rösträknare väljas. Ordförande 

och sekreterare är inte valbara till justeringspersoner. 

38 § Seniorskollegiet är beslutsfört då minst hälften av dess ledamöter är närvarande. 

39 § Om Inspector anser det nödvändigt får Seniorskollegiet fatta beslut i en brådskande fråga utan 

att kalla till sammanträde. Kan Inspector inte höras får beslut fattas om Proinspector anser 

det nödvändigt. Om ingen av dessa kan höras får beslut fattas om Qurator anser det 

nödvändigt. Samtliga av Seniorskollegiets ledamöter ska i möjligaste mån tillfrågas. Beslut är 

fattat om minst hälften av ledamöterna bifaller förslaget. Beslutet ska genast protokollföras 

och anmälas vid nästa sammanträde. 

OMRÖSTNING 

40 § Vid omröstning vinner den mening som fått mer än hälften av de avlagda rösterna. Om det 

begärs ska omröstningen vara sluten. Beslut om att ogiltigförklara röstsedel fattas av 

ordförande, efter förslag av justeringspersonerna. Vid lika röstetal har ordföranden 

utslagsröst, utom vid personval då lottning avgör.  

41 § Protokollet ska justeras av ordförande, sekreterare samt de två justeringspersonerna senast 

två (2) veckor efter sammanträdet.  Protokollet ska därefter hållas tillgängligt för varje medlem 

efter begäran. 

TILLFÖRORDNANDE 

42 § Seniorskollegiet äger rätt att tillförordna medlemmar av Nationen till vakanta poster inom ett 

förtroendeuppdrag, dock längst till nästa ordinarie nationsmöte. Seniorskollegiet äger inte 

rätt att tillförordna Inspector, Proinspector, Seniorsledamot, revisor, revisorssuppleant, 

valberedningens ordförande eller ledamot av valberedningen. Vid tillförordnande ska 

Seniorskollegiet följa de i denna stadga angivna kraven för posten. 

QURATELET 

SAMMANSÄTTNING 

43 § Quratelet är nationens verkställande ledning och består av Qurator, Proqurator ekonomi samt 

övriga av nationsmötet fastställda Quratelsposter. Quratelets arbete leds av Qurator, eller vid 

dennes förfall Proqurator ekonomi. 

44 §  Quratelet ska följa den av seniorskollegiet fastställda arbetsordningen för Quratelets arbete 

samt följa de av seniorskollegiet fastställda riktlinjerna för den löpande verksamheten. 

ANSVAR OCH BEFOGENHETER 

45 § Quratelet ansvarar för den löpande verksamheten samt att tillse att de förtroendevalda får rätt 

utbildning och kunskap för sina poster.  

46 § Quratelet äger rätt att tillförordna medlemmar av nationen till vakanta poster inom ett 

förtroendeuppdrag som förman, Fanbärare, Vice fanbärare samt övriga ansvarsposter, dock 

längst till nästa ordinarie nationsmöte. Vid tillförordnande ska Quratelet följa de i denna 

stadga angivna kraven för posten. 
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VAL OCH VALBEREDNINGEN 

DEFINITION 

47 § Nationens förtroendevalda är de som uppräknas i dessa stadgar. De förtroendevalda väljs vid 

ordinarie nationsmöte. Fyllnadsval kan även ske vid extra nationsmöte. Valen bereds av 

valberedningen, med undantag för de fall där annat stadgats. 

VALBEREDNINGEN 

48 § Valberedningen består av minst sex (6) ledamöter samt en (1) ordförande och arbetar 

självständigt under Nationsmötet. Valberedningen har tystnadsplikt gällande vad som nämnts 

under överläggningarna förutom de förslag som presenterats.  

49 § Valberedningen sammanträder på kallelse av valberedningens ordförande och är beslutsför 

då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid omröstning vinner den mening som fått 

mer än hälften av rösterna. All omröstning är öppen. Vid lika röstetal har ordföranden 

utslagsröst. 

VALBARHET 

50 § Vid val av förtroendevalda får endast de väljas som är ordinarie medlem eller stödmedlem, och 

vars kandidatur har anslagits i enlighet med stadgan. Inspector, Proinspector, revisor, 

revisorssuppleant samt Stipendierådets ordförande behöver inte vara medlem i nationen.  

51 § Medlem i valberedningen är inte valbar till Seniorsledamot eller Quratel. Om valberedningen 

väljer att rekommendera en person till ett förtroendeuppdrag när den är medlem av 

valberedningen ska det tydligt markeras i anslag och motivering. Denna person får inte delta i 

intervjuer eller beslut rörande förtroendeuppdraget. Inspector, Proinspector, Seniorsledamot 

och Quratel får inte delta i valberedningsarbetet, men får rådfrågas i beredande syfte. 

VALBEREDNINGENS GÅNG 

52 § Seniorskollegiet bereder val av Inspector, Proinspector, revisor, revisorssuppleant, Fanbärare, 

Vice fanbärare, ledamot och suppleant av Akademiska Föreningens överstyrelse, 

Stipendierådets ordförande samt övriga ansvarsposter.  

53 § Valberedningens förslag ska anslås via nationens informationskanaler senast tio (10) dagar 

före nationsmötet av valberedningens ordförande. Vid val av Inspector eller Proinspector ska 

seniorskollegiets förslag anslås i kallelsen. 

54 § Motförslag till valberedningens förslag ska vara Qurator tillhanda senast fem (5) dagar före 

nationsmötet. Motförslag kan inte lämnas till seniorskollegiets förslag i valärenden. Qurator 

ska anslå inkomna motförslag via nationens informationskanaler senast fyra (4) dagar innan 

nationsmötet. 

55 § Vid val av valberedning samt valberedningens ordförande råder fri nominering på 

nationsmötet. 

DE FÖRTROENDEVALDA 

MANDATPERIOD 

56 § Samtliga förtroendeuppdrag väljs på ett mandat om ett (1) år om inte annat är särskilt stadgat. 

 



Kristianstads nation vid Lunds universitet 

262000-0899 

STADGAR 

Sida 6 av 9 

 

INSPECTORAT 

57 § Inspector är Nationens främsta företrädare. Valbar är den som har tjänst som akademisk lärare 

vid Lunds universitet. Vid val av Inspector bereds detta av Seniorskollegiet med Inspector 

frånvarande. Valet tillkännages för Lunds universitets rektor. Inspectors mandat är 

tidsbegränsat till en period om maximalt fem (5) år, med möjlighet till omval en (1) gång.  

58 § Proinspector är Inspectors ställföreträdare. Proinspector väljs för att knyta särskild 

kompetens till nationen, och har de uppgifter som nationsmötet bestämmer. Vid val av 

proinspector bereds detta av seniorskollegiet med Proinspector frånvarande. Posten som 

Proinspector kan samtidigt innehas av två (2) personer och personerna äger då varsin röst. 

Proinspectors mandat är tidsbegränsat till en period om maximalt fem (5) år, med möjlighet 

till omval en (1) gång. 

SENIORSKOLLEGIUM 

59 § Seniorsnotarien för protokoll vid seniorskollegiets sammanträden. Seniorsnotarien utses av 

seniorskollegiet bland de valda seniorsledamöterna på terminens första sammanträde för 

seniorskollegiet för en period om en (1) termin.  

60 § Seniorsledamöterna ingår i seniorskollegiet. Tre (3) ledamöter väljs på vårens andra ordinarie 

nationsmöte och tre ledamöter (3) väljs på höstens andra ordinarie nationsmöte. Valbar är 

medlem som före tillträdet varit medlem i Nationen under minst tre (3) terminer. Den som 

ingår i Quratel kan inte samtidigt vara Seniorsledamot. 

QURATEL 

61 § Qurator är nationens högsta verkställande person och leder Quratelets arbete. Qurator 

företräder nationen och ska följa den arbetsordning som fastställs av Seniorskollegiet. Qurator 

väljs vid vårterminens andra ordinarie nationsmöte. Valbar är medlem som före tillträdet har 

innehaft förtroendeuppdrag inom Nationen under minst en (1) termin, eller som varit medlem 

i Nationen under minst två (2) terminer. 

62 § Proqurator ekonomi är Qurators ställföreträdare. Proqurator ekonomi har särskilt ansvar för 

Nationens ekonomiska förvaltning och ska följa den arbetsordning som fastställs av 

Seniorskollegiet. Proqurator ekonomi väljs vid höstterminens andra ordinarie nationsmöte. 

Valbar är medlem som före tillträdet har innehaft förtroendeuppdrag inom nationen under 

minst en (1) termin, eller som varit medlem i nationen under minst två (2) terminer. 

63 § Nationsmötet kan, efter förslag från seniorskollegiet, besluta om att även andra poster ska 

ingå i Quratelet. Dessa poster äger då samma rättigheter och skyldigheter som tillkommer 

Quratelet enligt 45 – 46 §§. 

FÖRMÄN 

64 § Förman har speciellt ansvar för en särskild del av nationens verksamhet. Nationsmötet ska, 

efter förslag från Seniorskollegiet, fastställa förmannaposterna samt dess uppgifter på 

terminens första ordinarie nationsmöte. Förman väljs vid terminens andra ordinarie 

nationsmöte. Den som ingår i Quratelet kan inte samtidigt vara förman. 

VALBEREDNING 

65 § Valberedningens ordförande leder valberedningens arbete. Valberedningens ordförande väljs 

vid vårterminens andra ordinarie nationsmöte. Den som ingår i Seniorskollegiet eller Quratelet 

kan inte samtidigt vara valberedningens ordförande. 
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66 § Valberedningens ledamöter väljs vid terminens andra ordinarie nationsmöte för en period om 

en (1) termin. Den som ingår i Seniorskollegiet eller Quratelet kan inte samtidigt vara ledamot 

i valberedningen. 

STIPENDIERÅD 

67 § Stipendierådet består av Stipendierådets ordförande, Proqurator ekonomi samt minst två (2) 

ledamöter. Stipendierådet åligger att bereda och besluta om utdelning av Nationens 

stipendier. Proqurator ekonomi utgör sekreterare i Stipendierådet.  

68 § Stipendierådets ordförande åligger att leda Stipendierådets arbete. Stipendierådets 

ordförande behöver inte vara medlem i Nationen. Val av Stipendierådets ordförande bereds 

av seniorskollegiet och val sker på vårterminens andra ordinarie nationsmöte. 

69 § Stipendierådets ledamöter åligger att delta i Stipendierådets arbete. Valbar är den som är 

medlem i Nationen. För val av ledamot råder fri nominering på Nationsmötet. Stipendierådets 

ledamöter väljs på vårterminens andra ordinarie nationsmöte. 

SNAPPHANERÅD 

70 § Snapphanerådet åligger att anordna Snapphaneordens traditionella årliga ordenskapitel med 

efterföljande fest enligt Snapphaneordens stadgar. Snapphanerådet består av Qurator, 

Proqurator ekonomi och Övermarskalk samt övriga av Qurator utsedda ledamöter.  

71 § Qurator äger rätt att ensam utse Övermarskalk och övriga ledamöter av Snapphanerådet. 

Qurator är dock skyldig att senast på höstterminens andra ordinarie nationsmöte presentera 

de som utsetts till Snapphanerådet. 

REVISORER 

72 § Nationsmötet ska utse minst två (2) revisorer för granskning av Nationens räkenskaper och 

förvaltning. Revisor behöver inte vara medlem i Nationen. Val av revisor bereds av 

Seniorskollegiet och val sker på höstens andra ordinarie nationsmöte.  

73 § Nationsmötet ska utse minst en (1) revisorssuppleant för granskning av Nationens 

räkenskaper och förvaltning. Revisorssuppleant behöver inte vara medlem i Nationen. Val av 

revisorssuppleant bereds av seniorskollegiet och val sker på höstens andra ordinarie 

nationsmöte. 

ÖVRIGA ANSVARSPOSTER 

74 § Nationsmötet ska utse ledamöter och suppleanter till Akademiska Föreningens överstyrelse 

efter det antalet poster som Akademiska Föreningen meddelat Nationen. Valbar är den som är 

medlem i Nationen. Val av ledamöter och suppleanter till Akademiska Föreningens 

överstyrelse bereds av seniorskollegiet och val sker på vårterminens andra ordinarie 

nationsmöte. 

75 § Representanter och ersättare till Akademiska Föreningens överstyrelse ska noga följa 

Seniorskollegiets direktiv och ska avlämna rapport till seniorskollegiet efter varje 

sammanträde i överstyrelsen. 

76 § Nationsmötet ska utse en (1) Fanbärare och en (1) Vice fanbärare, att representera Nationen 

vid akademiska högtider, begravningar, uppvaktningar och då Fanborgens övermarskalk så 

begär eller när det annars anses lämpligt. Valbar är medlem i Nationen som gjort sig känd som 

en god representant för Nationen. Val av Fanbärare och Vice fanbärare bereds av 

Seniorskollegiet och val sker på vårterminens andra ordinarie nationsmöte.  
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77 § Seniorskollegiet äger rätt att inrätta även andra ansvarsposter. Seniorskollegiet beslutar då 

om de förmåner och skyldigheter som tillkommer ansvarsposten samt hur tillsättning ska ske.  

FÖRVALTNING OCH REVISION 

RÄKENSKAPSÅR 

78 § Nationens verksamhets- och räkenskapsår löper från den 1 januari till den 31 december. 

Nationens räkenskaper avslutas med årsbokslut bestående av balans- och resultaträkning 

med tilläggsupplysningar och verksamhetsberättelse. Reviderat bokslut ska föreläggas 

Seniorskollegiet senast den 30 april. 

ANSVARSFRIHET 

79 §  Det åligger Qurator att upprätta förslag till verksamhetsberättelse och det åligger Proqurator 

ekonomi att upprätta förslag till årsbokslut enligt 78 §. 

80 § Vårteminens andra ordinarie nationsmöte behandlar fastställande av bokslut samt 

ansvarsfrihet för Quratel och Seniorskollegium.  

BUDGET 

81 § Budget för nationens kommande räkenskapsår fastställs på höstterminens andra ordinarie 

nationsmöte, efter förslag från seniorskollegiet. Det åligger Proqurator ekonomi att upprätta 

förslag till budget och förelägga det till seniorskollegiet senast den 15 november.  

REVISION 

82 § Revisorerna ska granska Nationens förvaltning, räkenskaper och förvaltade donationer samt 

inför vårens andra ordinarie nationsmöte avge revisionsberättelse.  

83 § Revisorerna har rätt att när de så önskar ta del av Nationens räkenskaper, protokoll och övriga 

handlingar samt närvara vid Seniorskollegiets möten. De ska på eget initiativ eller på begäran 

av Seniorskollegiet utan dröjsmål inkomma med skriftlig rapport om väsentliga avvikelser till 

Nationsmötet. 

STADGARNA 

TILLGÄNGLIGHET, ÄNDRING OCH TOLKNING 

84 § Nationens stadgar ska finnas tillgängliga för Nationens medlemmar via Nationens 

informationskanaler. Varje medlem har rätt att kostnadsfritt erhålla ett exemplar av 

stadgarna. 

85 § För stadgeändring krävs beslut på två (2) ordinarie nationsmöten där andra nationsmötet ska 

hållas under terminen efter det första. För beslut krävs fyra femtedelar (4/5) av de avgivna 

rösterna.  

86 § Inspectors mening äger företräde vid tvist rörande tolkning av Nationens stadgar. 

UPPLÖSNING AV NATIONEN 

87 § Nationen kan endast upplösas genom beslut av Lunds universitets styrelse på förfrågan av 

Nationsmötet. För att denna förfrågan ska anses giltig krävs beslut på två (2) ordinarie 

nationsmöten där andra nationsmötet ska hållas under terminen efter det första. Vid en sådan 

upplösning ska Lunds universitet överta förvaltningen av Nationens tillgångar. Ändamålet i de 

donationer som ligger till grund för Nationens existens ska så långt som möjligt beaktas vid 

upplösning av nationen.  


