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Kapitel 1. Nationens uppgift

1.1 Smålands Nation i Lund har till uppgift: 
- att tillvarata sina medlemmars intressen
- att verka för mångsidig och nyskapande kultur, att främja medvetenhet och 
kritiskt tänkande och vara ett kritiskt forum för i förstahand utbildningsfrågor 
bland studenter i Lund
- att verka i en socialistisk anda och främja medvetenhet och kritiskt tänkande

Kapitel 2. Nationens medlemmar

2.1 Studerande medlem i Smålands Nation är den som till nationen betalt 
fastställd nationsavgift för innevarande termin och är student vid Lunds 
Universitet

2.2 Stödmedlem i Smålands Nation är den som till nationen betalt fastställd 
nationsavgift för innevarande termin, utan att vara student vid Lunds 
Universitet.

2.3 Medlem som inte betalt fastställd nationsavgift anses ha utträtt ur nationen.

2.4 Rätten att utesluta medlem som uppenbart motverkat nationens målsättning 
tillkommer nationsmötet med undantag för sexualiserat våld som tillkommer 
styrelsen.

Kapitel 3. Nationens organisation

3.1 Nationens högsta beslutande organ är nationsmötet.

3.2 Nationens verkställande organ är dess styrelse.

3.3 Styrelsen utgör seniorskollegium.
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3.4 Styrelsen kollektivt utgör kurator.

3.5 Det som i dessa stadgar benämns administration innefattar:
- två nationsombud
- en kassör
- en vice kassör

Kapitel 4. Nationsmötet

4.1 Nationsmötet består av vid sammanträdet personligen närvarande 
nationsmedlemmar. 
Vid ett nationsmöte som är kallat som digitalt möte, är de som deltar i 
videosamtalet att anse som personligen närvarande. 
Vid ett nationsmöte som är kallat som fysiskt möte är endast de fysiskt 
närvarande nationsmedlemmarna att anse som personligen närvarande.

4.2 På nationsmötet kan alla nationens angelägenheter tas upp till behandling.

4.3 Det åligger nationsmötet:
- att förrätta val till styrelse samt övriga förtroendeposter
- att fastställa nationens budget
- att besluta om nationsavgiftens storlek
- att besluta om ansvarsfrihet för styrelsen i samband med revisionsberättelse
- att fastställa förtroendeposters antal och arbetsuppgifter

4.4 Ordinarie nationsmöte hålls varje månad under tiden februari till och med 
maj, samt september till och med december.

4.5 Extra nationsmöte hålls om styrelsen så beslutar eller om minst 18 
nationsmedlemmar till styrelsen gör skriftlig anhållan och anger de ärenden 
som skall behandlas.

4.6 Kallelse tillika preliminär dagordning till nationsmöte utfärdas av styrelsen 
genom att anslås på nationens anslagstavlor, på nationens hemsida samt 
annan plattform som utpekats av styrelsen eller nationsmöte minst sju dagar i
förväg. 
Definitiv dagordning ska publiceras på den tredje dagen innan mötet, på 
samma platser som kallelsen.

4.7 Kallelse tillika preliminär dagordning skall uppta de ärenden som nationsmötet
skall behandla. Ärenden får tillföras och avföras på den definitiva 
dagordningen.
Endast ärende som tagits upp i definitiv dagordning får tas upp till avgörande 
beslut på nationsmötet.

4.8 Nationsmötet utser mötesordförande som leder mötets överläggningar.

4.9 Rösträtt vid nationsmöte har personligen närvarande medlemmar som betalt 
nationsavgift och som på mötet kan bevisa detta.



Antagna på nationsmötet 2022-02-07                  Smålands Nation vid Lunds Universitet 3/10

4.10 Nationsmötet har rätt att adjungera personer som önskar närvara. Adjungerad
person har yttrande- och/eller förslagsrätt i de ärenden nationsmötet så 
beslutar.

4.11 Vid personval där antalet kandidater är större än antalet poster, sker val 
genom sluten omröstning.

4.12 Enkel (absolut) majoritet krävs för beslut i det fall annorlunda ej stadgas. Är 
rösterna lika fördelade avslås yrkandet. 

4.13 Vid val gäller enkel (absolut) majoritet i de fall ej annorlunda stadgas.
Om ingen kandidat vinner enkel (absolut) majoritet skall en andra omröstning 
ske, där antalet kandidater är dubbelt antalet poster. I den andra 
valomgången gäller enkel (relativ) majoritet. Är rösterna lika fördelade efter 
andra valomgången upprepas andra valomgången en gång. Om efter att 
andra valomgången återupprepats rösterna är lika fördelade, avgör lotten.

4.14 Vid beslut om bordläggning krävs en minoritet på en tredjedel av 
nationsmötet om inte punkten redan bordlagts från ett annat nationsmöte. 
Efter första beslut om bordläggning av en punkt, om bordläggningsyrkande 
görs igen då punkten återupptas, krävs enkel (absolut) majoritet för att 
bordläggningsyrkandet ska antas.

4.15 Understiger antalet närvarande medlemmar 18 på nationsmötet, skall mötets 
ajourneras om röstberättigad medlem så begär. Tid för mötets 
återupptagande skall snarast anslås på nationens anslagstavlor och dess 
hemsida samt annan plattform som utpekats av styrelsen eller nationsmöte. 
Mötet skall återupptas minst tre och högst tio dagar senare.

4.16 Nationsmötet skall föra beslutsprotokoll.

4.17 Medlem av nationen har rätt att ta del av protokoll från nationsmöte.

4.18 Beslutsprotokoll från nationsmöte anslås på hemsidan av styrelsen högst 10 
dagar efter nationsmöte.

Kapitel 5. Styrelsen

5.1 Styrelsen ansvarar för nationens verksamhet.

5.2 Styrelsen ansvarar för sina beslut inför nationsmötet.

5.3 Styrelsen består av 18 styrelsemedlemmar fördelade på 15 ledamotsposter; 5
medlemmar tillika ledamöter valda som sådana av nationsmötet, 9 
medlemmar tillika ledamöter valda som sådana av kommittéerna, samt 
administrationens 4 medlemmar vilka kollektivt utgör en ledamot.

5.4 Styrelsen sammanträder minst en gång per månad, utom under 
studieuppehåll.
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5.5 Extra styrelsemöte hålls om minst tre styrelsemedlemmar så begär, varav 
minst en utanför administrationen.

5.6 Kallelse till styrelsemöte utfärdas av administrationen. Kallelse ska skickas till 
samtliga styrelsemedlemmar minst tre dagar före mötet.

5.7 Kallelse ska uppta de ärenden som styrelsemötet ska behandla.

5.8 Styrelsemötet utser en styrelsemedlem till mötesordförande som leder mötets
överläggningar.

5.9 Vid styrelsemöte används öppen omröstning, om inte sluten omröstning 
begärs.
Är rösterna lika fördelade bordläggs punkten till nästkommande styrelsemöte. 
Är rösterna då igen lika fördelade, ska punkten lyftas för beslut på nästa 
nationsmöte.

5.10 Är mindre än hälften av styrelsens ledamöter närvarande, ska sammanträdet 
ajourneras om styrelsemedlem så begär. Ny tid för sammanträdet ska 
omedelbart beslutas och ny kallelse utgå till styrelsens samtliga ledamöter 
och nationens administration.

5.11 Styrelsen förbereder de ärenden som skall behandlas på nationsmötet.
Dessutom åligger det styrelsen:
- att framlägga budgetförslag
- att bereda val till valberedningen
- att minst tre veckor före val till valberedning utlysa poster i densamma på 
nationens anslagstavlor, nationens på hemsida samt annan plattform som 
utpekats av styrelsen eller nationsmöte
- att offentliggöra preliminär kandidatlista (enligt 8.8) till val av 
valberedningsledamot senast sju dagar före val på nationens anslagstavlor, 
nationens på hemsida samt annan plattform som utpekats av styrelsen eller 
nationsmöte
- att offentliggöra definitiv kandidatlista (enligt 8.10) till val av 
valberedningsledamot på den tredje dagen innan val på nationens 
anslagstavlor nationens på hemsida samt annan plattform som utpekats av 
styrelsen eller nationsmöte
- att besluta om anslag och arvoden, vilka faller inom ramen för av 
nationsmöte godkända ekonomiska riktlinjer
- att besluta om fördelning av stipendium som nationen ensam utdelar
- att rekommendera kandidater till nationens övriga stipendier
- att på ordinarie nationsmöte i mars framlägga verksamhetsplan för 
innevarande kalenderår.
- att på ordinarie nationsmöte i mars framlägga verksamhetsberättelse för 
föregående kalenderår
- att besluta i övrigt ärende som tillställs styrelsen

5.12 Styrelsemedlem ska inte deltaga i behandling av ärende som personligen 
berör denna eller denna närstående.
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5.13 Innan ärende rörande enskild person avgörs skall vederbörande erbjudas 
tillfälle att yttra sig.

5.14 Styrelsen skall föra beslutsprotokoll.

5.15 Medlem i nationen har rätt att ta del av protokoll från styrelsens beslut.

5.16 Styrelsen har rätt att till styrelsemöte adjungera person. Adjungerad person 
har yttrande- och/eller förslagsrätt i de ärenden styrelsen så beslutar.

5.17 Har ledamot av styrelsen efter terminsslut inte bevistat minst hälften av 
styrelsens sammanträden under terminen anses denna ha lämnat sin post 
såvida det enligt styrelsens uppfattning inte föreligger skäliga orsaker till 
frånvaron.

5.18 Beslut som är brådskande och som stadgeenligt ska fattas av nationsstyrelsen
kan under studieuppehåll fattas med enhälligt beslut av tre 
styrelsemedlemmar varav minst ett nationsombud. Beslutet ska underställas 
nationsstyrelsens ledamöter så snart som möjligt.

5.19 Beslut som är så brådskande att det inte kan vänta till nästkommande 
styrelsemöte, och som stadgeenligt ska fattas av nationsstyrelsen kan fattas 
per capsulam. 
Förslag till beslut per capsulam skickas med minst tre dygns svarstid från 
klockslaget det skickas, till minst alla de som har rösträtt på ordinarie 
styrelsemöte, och innehåller: 
- vilken tid och datum som förslaget skickades
- vilken tid och datum som svar måste skickats
- namn på de som fått ta del av yrkandet
- namn på de som har rösträtt i frågan
- motivering för yrkandet
- yrkande i form av en enda att-sats
- vilka svarsalternativ som är giltiga
- hur många jakande svar som krävs för att yrkandet ska antas
- namn på den eller de som lägger förslaget
Svar sker utan motivering i svarande meddelande eller email.
Beslut om bordläggning till nästkommande möte kräver endast en 
styrelsemedlems röst för bordläggning.
Då svarstiden löpt ut skickar förslagsläggaren eller nationsombud utan 
dröjsmål beslutsprotokoll till alla som tog del av yrkandet, som innehåller all 
information som fanns i förslaget, samt hur många av varje giltigt 
svarsalternativ som mottogs, hur många giltiga svar som mottagits totalt, 
samt det beslut som uppfattats.
Beslut och yrkande ska skrivas under av förslagsläggaren, minst en av de 
övriga som står som delgivna förslaget, samt minst ett nationsombud och 
arkiveras i kronologisk ordning tillsammans med övriga styrelseprotokoll.

5.20 Vice kassör kan endast kallas till styrelsemöte som medlem av 
administrationen om någon av följande omständigheter föreligger: 
- ordinarie kassörspost är vakant
- ordinarie kassör har lämnat sitt skriftliga medgivande
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- ordinarie kassör är inte förmögen att genomföra sina uppgifter och styrelsen 
har tidigare fattat ett enhälligt beslut att anse att så är fallet. Då ordinarie 
kassör återkommer till arbetet så upphör omedelbart sådant beslut att gälla. 

Kapitel 6. Nationens kommittéer

6.1 Vid misskötsel av förtroende kan nationsmöte med tre fjärdedels majoritet 
avsätta förtroendevald.

6.2 Alla förtroendevalda är del av en kommitté.

6.3 Alla medlemmar av en kommitté, undantaget revisorer, måste vara 
medlemmar i Smålands Nation.

6.4 Kommittéerna väljer ledamöter till styrelsen och meddelar val till 
administrationen. Kommittéerna kan tillämpa per capsulam-beslut för att 
genomföra styrelseledamotsval. Sådana beslut ska följa samma format som 
regleras i stadga 5.19.

6.5 Nationsmötet beslutar om fördelningen av representation i styrelsen mellan 
kommittéerna.

6.6 Revisionen, Inspektorn och Valberedningen representeras inte i styrelsen.

6.7 Om det finns vakanta poster inom ett en kommitté, så kan de förtroendevalda
medlemmarna av den kommittén genom enhälligt beslut förordna en 
samtyckande medlem av Smålands Nation att utföra arbetsuppgifterna för en 
person vald till den posten. Ett sådant förordnande är giltigt tills nästa val till 
den posten såsom angett av dessa stadgar. 
En kommitté kan när som helst återkalla en förordnad post genom en beslut 
med enkel (absolut) majoritet.
Ingen person kan ges förordnande till styrelsen, till administrationen, till 
valberedningen eller som revisor genom referens till denna stadga.
En kommitté kan endast fatta beslut om förordnande om den har två eller fler 
valda medlemmar.

Kapitel 7. Val och valbarhet

7.1 För förtroendevald, utom revisor, krävs medlemskap i Smålands Nation.

7.2 Nationens inspektor skall vara en till universitetet knuten lärare.

7.3 Valbara kandidater till till poster utom valberedning är endast de personer 
vars namn anslås på valberedningens definitiva kandidatlista.

7.4 Valbara kandidater i val till valberedningen är endast de personer vars namn 
anslås på styrelsens definitiva kandidatlista.

7.5 För att en post ska tillsättas krävs beslut av en enkel majoritet vid 
nationsmötet.
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7.6 Högst en av valberedningens ledamöter kan vara medlem i nationsstyrelsen.

7.7 Ordinarie nationsmöte i september väljer för en tid av ett år med början 
omedelbart efter valet:
- en ledamot till valberedningen

7.8 Ordinarie nationsmöte i november väljer för närmst två följande kalenderår:
- en ledamot till styrelsen
- en ledamot till styrelsen för Smålands Nations lokalstiftelse
- inspektor (udda år)
Vidare, för närmst följande kalenderår:
- ett nationsombud, tillika firmatecknare
- kassör
- två revisorer för Smålands Nation
- två revisorssuppleanter för Smålands Nation
- förtroendevalda i enlighet med befintlig verksamhet

7.9 Ordinarie nationsmöte i maj väljer för en tid av ett år med början efter valet:
- två ledamöter till valberedningen

7.10 Ordinarie nationsmöte i maj väljer för en tid av två år från och med förste juli:
- en ledamot till styrelsen jämt år,- två ledamöter till styrelsen udda år.
Vidare för en tid av ett år från och med förste juli:
- ett nationsombud, tillika firmatecknare
- en vice kassör
- förtroendevalda i enlighet med befintlig verksamhet

7.11 Nationsmötet väljer i enlighet med Smålands Nations Bostäders stadgar:
- en revisor för Stiftelsen Smålands Nations Bostäder
- sex ledamöter till styrelsen i Stiftelsens Smålands Nations Bostäder, tillika 
ledamöter till styrelsen i Smålands Nations lokalstiftelse
- fyra suppleanter för ledamöter till styrelsen i Smålands Nations lokalstiftelse

7.12 Vid val till förtroendepost inom nationen skall nationsmötet eftersträva att 
som mest 50% av förtroendeposterna inom varje verksamhetsgren innehas av
personer av något enskilt kön.

7.13 Fyllnadsval skall ske snarast om:
- ledamot av styrelsen tillträder tjänst inom nationens administration
- förtroendevald avgår från sin post innan mandatperiodens slut
- det finns vakanta poster inom andra kommittéer än valberedningen och 
valberedning eller nationsmöte så beslutar
- det finns vakanta poster inom valberedningen och nationsstyrelse eller 
nationsmöte så beslutar

7.14 Ordinarie nationsmöte i september väljer för tiden med början omedelbart 
efter valet tills innevarande kalenderårs sista dag:
- förtroendevalda i enlighet med befintlig verksamhet

7.15 Ordinarie nationsmöte i februari väljer för tiden med början omedelbart efter 
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valet tills den första juli samma år:
- förtroendevalda i enlighet med befintlig verksamhet

Kapitel 8. Valberedning

8.1 Valberedningen utgörs av tre ledamöter utsedda av nationsmötet.

8.2 Valberedningen skall minst tre veckor före aktuellt val och efter föregående 
nationsmöte anslå varje ledig post på nationens anslagstavlor, på nationens 
hemsida samt annan plattform som utpekats av styrelsen eller nationsmöte.

8.3 Samtliga nationens medlemmar har rätt att föreslå kandidater till 
valberedningen.

8.4 Nominering skall lämnas till valberedningen senast fem dagar före val, utom 
nominering till post i valberedning som lämnas till styrelsen senast sju dagar 
före val.

8.5 Valberedningen skall kontrollera valbarhet och villighet hos nominerad 
kandidat innan dennas namn offentliggörs. Valberedningen bör förorda en 
nominerad kandidat till varje ledig post.

8.6 Vid val till förtroendepost inom nationen skall valberedningen eftersträva att 
som mest 50% förtroendeposterna inom varje verksamhetsgren innehas av 
personer av något enskilt kön.

8.7 Valberedningen skall senast sju dagar före val offentliggöra preliminär 
kandidatlista på nationens anslagstavlor, på nationens hemsida samt annan 
plattform som utpekats av styrelsen eller nationsmöte.

8.8 Preliminär kandidatlista skall innehålla ditintills inkomna nomineringar.

8.9 Valberedningen skall på den tredje dagen före val offentliggöra definitiv 
kandidatlista på nationens anslagstavlor, på nationens hemsida samt annan 
plattform som utpekats av styrelsen eller nationsmöte.

8.10 Definitiv kandidatlista skall innehålla:
- samtliga nominerade kandidater till lediga poster
- eventuellt förordande av kandidat till varje ledig post

8.11 Valberedningen skall föra beslutsprotokoll

8.12 Valberedningen är beslutför då minst två av dess ledamöter är personligen 
närvarande.

8.13 Vid valberednings beslut gäller enkel (absolut) majoritet. Är rösterna lika 
fördelade avslås yrkandet.
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Kapitel 9. Nationens ekonomi

9.1 Vid ordinarie nationsmöte i februari fastställs budget för innevarande 
kalenderår.

9.2 För nationens löpande betalningar samt att dessa redovisas enligt god 
redovisningssed, ansvarar nationsombuden solidariskt.

9.3 Nationens firma tecknas av nationsombuden var och en för sig.

9.4 Nationens ekonomi inklusive stipendiefonderna skall granskas av två 
revisorer.
Över revisionen, som omfattar tiden förste januari till och med den siste 
december, avges revisionsberättelse under något av kommande termins 
ordinarie nationsmöten. Revisorerna skall ha tillgång till de avslutade 
räkenskaperna minst tio dagar före nationsmöte.

9.5 Avgår ordinarie kassör eller tillförordnad kassör i Smålands Nation på annan 
tid än vid årets slut, skall revision företagas senast två veckor därefter, och 
revisionsberättelse läggas fram på första möjliga nationsmöte.
Avgår ordinarie kassör antar vice kassör automatiskt och omedelbart alla 
arbetsuppgifter och rättigheter som tillkommer ordinarie kassör.

9.6 För att ingå borgensåtagande eller ge bistånd till välgörande ändamål 
erfordras ¾ majoritet på nationsmötet. På dagordningen skall framgå vilka 
som ansökt om att få bistånd, för vilket ändamål, samt biståndets föreslagna 
omfattning respektive borgensåtagandets storlek.
Nationsmötet kan ej höja men väl sänka den på dagordningen föreslagna 
summan.
Bistånd som tas direkt från ett enskilt evenemang regleras i stadga 9.7.

9.7 För att nationsmötet ska anta ett yrkande om att hålla ett evenemang från 
vilkets hela eller delvis av intäkterna ska ges som stöd till någon organisation 
eller person eller personer utanför nationen krävs ¾ majoritet.
I motionen ska framgå vilken organisation eller person/er som ska vara 
mottagare för det angivna biståndet, syftet för biståndet, samt hur biståndets 
summa ska beräknas, i termer av hur mycket om några intäkter nationen 
förbehåller sig, från vilka kassor stödet ska beräknas och hur stor andel eller 
summa av intäkterna till de kassorna ska läggas till stödet.
Nationsmötet kan inte förändra stödets beräkning från vad som anges i 
motionen på ett sådant sätt att man rimligtvis kan vänta sig att en större 
andel av intäkterna än vad som ursprungligen motionerats utgår som bistånd.

Kapitel 10. Stiftelsen Smålands Nations Bostäder

10.1 För Stiftelsen Smålands Nations Bostäder gäller egna stadgar.

Kapitel 11. Smålands Nations lokalstiftelse

11.1 För Smålands Nations lokalstiftelse gäller egna stadgar.
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Kapitel 12. Överklagande och ändring samt tolkning av stadga

12.1 Överklagande av beslut som fattas av förtroendevald ställes till styrelsen.

12.2 Uppstår tvist om tolkningen av dessa stadgar har styrelsen tolkningsföreträde 
till dess nationsmöte har tolkat stadgan på den omstridda punkten.

12.3 För ändring av dessa stadgar erfordras beslut med minst två tredjedelars 
majoritet, tagna på två ordinarie nationsmöten med minst två månaders och 
högst sex månaders intervall.

12.4 Beslut angående ändring av regler gällande medlems inträde och utträde 
samt avgifter skall godkännas av Lunds Universitetsstyrelse.


