Motion to request funds from Lokalstiftelsen
We decided in the February NM to request 35.000kr from Lokalstiftelsen to fill up the negative
result from 2019. Now to stay afloat during the corona-crisis we, the administration, feel it's
necessary to request even more. So 35.000 from the old decision plus 15.000.
We move...
...that Smålands requests a sum of 15.000 from Lokalstiftelsen for 2020.
...that this request is bundled together with the one from the February NM to a total of 50.000.
//The administration
Motion om att begära pengar från Lokalstiftelsen
Vi beslutade i februaris NM att begära 35.000kr från Lokalstiftelsen för att fylla upp det negativa
resultatet från 2019. Nu för att hålla oss flytande under sommaren anser vi, administrationen, att det
är nödvändigt att begära ännu mer. Så 35.000 från det gamla beslutet plus 15.000.
Vi yrkar...
...att Smålands begär en summa på 15.000 från Lokalstiftelsen för 2020.
...att denna förfrågan läggs ihop med den från NM i februari till en total summa på 50.000.
_______________________________________________________________________________

Motion om nya kommittéindelningar
För tillfället finns inget sånt här dokument som används. Det är lite sjukt att det är så oklart vilka
poster som ingår i vilka kommitteer. Tidigare har det gjorts skillnad på kommitteer och utskott, där
utskott består av flera kommitteer. Det kan vara roligt att styra upp, men det här är en början!
Jag yrkar...
...att nationsmötet antar kommitteindelningarna i det bifogade dokumentet som officiella.
//Sigge
Motion on new committeedivisions
Nowadays there is no one document telling us how the elected positions are divided into
committees. It's kind of crazy that it's so unclear. Previously there's been a diffirence between
committees and "utskott", where utskott would be comprised of many committees. That can be fun
to fix in the future, but this is a start!
I move...
...that the nationmeeting adopts the committeedivisions in the attachet document as official.
//Sigge

Motion om att göra om garderobsöppningen
Idé: Såga en ruta i det svarta planket vid ingången, sätt en ljusslinga runtom och en liten bordsskiva
i öppningen - en ny, coolare garderob.
Pros: Garderobsarbetarna slipper stå precis bredvid högtalarna.
Vi får plats till en eventuell scenbar där garderobsarbetarna står i nuläget.
Ser coolt ut.
Inte lika långt att gå till krokarna - mindre stress!
Cons: Ser ut som att garderoben är intryckt i hörnet.
Inte lika lätt att ha uppsikt över dansgolvet och entrén från garderoben.
Jag yrkar...
...att detta projekt genomförs på ett sätt eller ett annat.
...att det görs snyggt, proffsigt och hållbart.
...att det görs med material vi har i huset och inte får kosta mer än 100kr.
//Sigge
Motion on redoing the wardrobe opening
Idea: Saw out a square in the black plank by the entrance, put a small tabletop in the opening and
lights around it - a new, cooler wardrobe.
Pros: Wardrobe workers don't have to stand right next to the speakers.
We get room to eventually have a stage bar where the wardrobe workers stand now.
Looks cool.
Not as far to get to the hooks - less stress!
Cons: Can look a bit like the wardrobe is squashed into the corner.
Not as easy to have an overlook on the entrance and the dancefloor.
I move...
...that this project is done one way or the other
...that it's done nicely, proffesionally and sturdy
...that it's done with materials in the house and doesn't cost more
than 100kr
//Sigge

Motion om att ansöka om medlemsskap i "Kontaktnätverket"
Kontaktnätverket är ett nätverk av vänsterorienterade kulturpolitiska föreningar. Främst sånna som
håller på med musik, scenkonst och liknande. Medlemsskap är gratis och det finns inget tvång att
göra något.
Blir vi godkända får vi ett välkomstbidrag på 2000kr och skickar vi in en verksamhetsrapport om
året får vi 50kr per medlem som är mellan 6-26 år gammal (!!!!)
Glömmer vi göra nånting, eller skiter i att vi är med i nätverket, händer precis ingenting. (Eller dom
kanske sparkar ut oss efter ett tag...)
Andra bra grejer är att det finns en massa andra bidrag man kan söka genom dom, generella bidrag
och för specifika projekt.
Dom samarbetar också och ordnar gemensamma utbildningar, workshops och samarrangerar
turnéer!
Jag tror anledningen till att vi inte redan är medlemar är: Ett krav dom har för att kunna gå med är
att vem som helst ska kunna fixa medlemsskap i ens organisation vilket inte var fallet tills för ett par
år sedan.
jag yrkar därför...
...att Styrelsen får i uppdrag att göra en jättebra ansökan och skicka in den.
...att ifall vi blir antangna så får styrelsen i uppdrag att årligen skicka in en verksamhetsrapport.
//Sigge
Motion on applying for membership in "Kontaktnätverket"
Kontaktnätverket is a network organisation of cultural-political föreningar. Mostly live-music
related, performance art etc. Membership is free and there is no obligation to do anything.
If we are given entry, we get a welcoming present of 2000kr and if we send in a verksamhetsrapport
a year we get 50kr per member in the age of 6-26 (!!!!)
If we at some point forget to do something, or don't care that we're a part of this, nothing happens.
(Or they'll probably kick us out after a while...)
Other good stuff about this is there's a bunch of other funds we can apply for through them - general
or project specific.
They also collaborate with collective educations, workshops and co-host tours.
The reason why I think we haven't been a part of this before is that one requirement is that we need
to be open for anyone to become a member in our organisation, which wasn't the case until a few
years back.
I move...
...that the board is tasked with composing a really good application and send it in.
...that in case we are accepted, the board is tasked with annually sending in this verksamhetsrapport.
//Sigge
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Motion to lower the nation’s meeting adjournment limit
In the statutes it is written that if there are less than 25 people at the meeting, any member present
can ask for the meeting to be stopped and reported to between 3 and 10 days later.
¶ 4.15: Understiger antalet närvarande medlemmar 25 på nationsmötet, skall mötets ajourneras
om röstberättigad medlem så begär. Tid för mötets återupptagande skall snarast anslås på
nationens anslagstavlor och dess hemsida. Mötet skall återupptas minst tre och högst tio dagar
senare.
This limit was set in times when the nation had many more members (on the order of 1000), to
avoid that a small number of people could take undemocratic decisions.
However, in 2010, nation membership became optional for all Lund University students, so the
number of members in all 13 nations dropped sharply.
These days, we have around 200 members. Our nation’s meetings attendance has fluctuated
between 12 and 31 members this past year, and exceed 25 only the months where there are NOs
elections. In consequence most of the meetings could technically be adjourned, even if they actually
reflect well our active members involvement.
Therefore, I move that we lower the adjournment limit to 18 members.
A motion changing the statutes must be approved by 2 non-consecutive nation meetings in order to
be approved, so this would be the first step, and hopefully it could be voted again at the september
2020 meeting.
I move that:
- the 4.15 point in the statutes is changed from:
¶ 4.15: Understiger antalet närvarande medlemmar 25 på nationsmötet, skall mötets ajourneras
om röstberättigad medlem så begär. Tid för mötets återupptagande skall snarast anslås på
nationens anslagstavlor och dess hemsida. Mötet skall återupptas minst tre och högst tio dagar
senare.
to
¶ 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. Mötet skall återupptas minst tre och högst tio dagar
senare.
Comradely,
Hélène Coudert

Appendix: statistics
number of attendees to nation meetings this past year:

mars 2018: 7
september 2018: 13
november 2018: 31
december 2018: 21
february 2019: 20
march 2019: 24
april 2019: 13
may 2019: 29
september 2019: 24
october 2019: 13
november 2019: 30
december 2019: 23
february 2020: 12
march 2020: 21

