PROTOKOLL SMÅLANDS NATION NATIONSMÖTE
MÅNDAGEN den 7:e september 2020 kl. 18:00
Plats: Smålands publokal
Kastanjegatan 7
22359 Lund
Närvarande: 22 medlemmar
§1 Mötet öppnas av självvald ordförande
Mötet öppnas 18:13
§2 Inledning
a) Val av:
- mötesordförande
Beslut2a1: Medlem väljs till mötesordförande
- mötessekreterare
Beslut2a2: 2 Medlemmar väljs till mötessekreterare
- justerare tillika rösträknare 2x
Beslut2a3: 2 Medlemmar väljs till justerare tillika
rösträknare.
- mötesunderlättare
Beslut2a4: 2 medlemmar väljs till mötesunderlättare
b) Information om mötesformalia
c) Mötets behörighet
Beslut2c1: Mötet förklaras behörigt
d) Adjungeringar
Beslut2d1: Att adjungera person med rätt att uttala sig och motionera men inte rösta.
e) Presentationsrunda
f) Fastställande av dagordning
Beslut2f1: Pga tillbakadragen kandidatur stryks punkt §7Fii (valet av medlem
till städare)
§3 Rapporter
a) Rapport om utskottssjälvständighet
Se bilaga för rapporterna!
Beslut3a1: Att lämna punkten
§4 Ekonomi
Fråga till NO: Hur går ekonomin?
Svar: Mötet med KK om coronastöd till nationerna har avklarats idag, mellan 100.000160.000 kr landar det nog på för vår del.
Beslut4a1: Att lämna punkten
§5 SNB
Beslut5a1: Att lämna punkten.
§6 Motioner
a) Motion om att ge rabatt på mat för Smålandsmedlemmar.
Medlem yrkar: att ändra andra att-satsen från ”styrelsen kan ändra matpriset som

tidigare” till: ”...att styrelsen får ändra priset på mat”.
Medlem yrkar: Att stryka andra att-satsen.
Beslut6a1: att matpriset är 30kr för Smålandsmedlemmar och 45kr för alla andra.
Beslut6a2: att stryka andra att-satsen.
Beslut6a3: att medlemmarna i Smålandsnationen får betala 2/3 av matpriset om
priset ändras igen.
b) Motion om förslag på Erikshjälpen- och Akademibokhandeln-kuponger som jobbarlön
för förtroendevalda medlemmar.
Medlem & Medlem yrkar: Att lägga till att-sats: ...att NO ansvarar för att hitta
och köpa in fler olika jobbarlön-kuponger som de aktiva vill ha.
Beslut6b1: Att lägga till att-sats: ...att NO ansvarar för att hitta och köpa in fler
olika jobbarlön-kuponger som de aktiva vill ha.
Beslut6b2: Första att-satsen avslås.
Beslut6b3: Motionen bifalles i sin helhet med gjorda förändringar.
c) Motion om fackförening av pubkommittén.
Beslut6c1: att bordlägga diskussion samt beslut till nästa NM.
d) Motion angående webbplatsfoton
Beslut6d1: att bifalla motionen i sin helhet.
e) Motion om ändringar till jämlikhetsombudens ansvar
Beslut6e1: att bifalla motionen i sin helhet.
f) Motion to lower the nation’s meeting adjournment limit (ingen översättning)
Beslut6f1: att bifalla motionen i sin helhet.
Se bilaga för motionerna.
§7 Val
Fyllnadsval: Alla poster har specifika ”mandatperioder” och en specifik intervall dessa
skall väljas på. Ett fyllnadsval är när någon kandiderar till en tom position vars
mandatperiod redan börjat.
a) Trygghetsvärd (Sep-Maj)
Fyllnadsval: Medlem
Beslut7a1: Valet bordläggs till nästa NM.
b) Kökmästare (Sep-Maj)
Fyllnadsval: Medlem
Beslut7b1: Medlem väljs till köksmästare för perioden sep '20-maj '21.
c) Fotokommisarie (Sep-Maj)
Fyllnadsval: Medlem 1, Medlem 2
Beslut7c1: Valet av Medlem 1 bordläggs till nästa NM.
Beslut7c2: Medlem 2 väljs till fotokommissarie för perioden sep '20-maj '21
d) Planeringsansvarig (Radiokommittén, Sep-Maj)
Fyllnadsval: Medlem A, Medlem B
Beslut7d1: Medlem A väljs till planeringsansvarig i radiokommittén för
perioden sep '20 - maj '21
Beslut7d1: Medlem B väljs till planeringsansvarig i radiokommittén för
perioden sep '20 - maj '21
e) Teknikansvarig (Radiokommittén, Sep-Maj)

Fyllnadsval: Medlem i, Medlem ii
Beslut7e1: Medlem i väljs till teknikansvarig i radiokommittén för
perioden sep '20 - maj '21
Beslut7e2: Medlem ii väljs till teknikansvarig i radiokommittén för
perioden sep '20 - maj '21
f) Städare (Sep-Maj)
Fyllnadsval: Medlem x, Medlem xx
Beslut7f1: Medlem x väljs till städare för perioden sep '20 - maj '21
Se bilaga för kandidatlista!
§8 Övrigt (inga beslut får fattas här)
- Vi borde prata om priserna i baren på ett NM
- Int-fem-möte på fredag!
- Skaffa keybase!
§9 Meddelanden
- Vi har fler följare än blekingska på insta!
§10 Avslutning

RAPPORTER
Rapport om utskottssjälvständighet
Många nationsmedlemmar anser sig vara anarkister och denna inställningen har varit rådande bland
ett betydande antal av våra medlemmar för en stund sedan. Denna nationens skötselssätt under
senare tid har dock varit långtifrån ovannämnd idé.
Utskotterna, som borde vara oberoende från varandra såsom administrationen och styrelsen, har
varit tvingades till att dubbelkolla med nationsombudena om mindre beslut och oftast har det
kommit till nationsombudena att ha det sista ordet om vad är rimligt att göra och tvärtemot. Det
samma tankesättet har framkallat att styrelsen blev för snåla när det handlar om mindre
kostnadsbeslut och det började hindra genomförande av idéer som har föreslagits av våra
medlemmar.
Denna typ av störningar måste stoppas. Kommittéerna och de valda positionerna har ett brett
spektrum av befogenheter och ansvarsområden som beskrivs i postbeskrivningarna och allt inom
beskrivningarna ska inte vara en fråga som NO eller styrelsen har makt över. Allt som inte strider
mot våra stadgar och vår plattform bör vara möjligt och utskotten måste ha det sista ordet i detta.
NO: s jobb i detta är tänkt att vara att se till att de beslut som fattas inte bryter mot befintliga lagar
och förordningar samt plattformen och stadgarna. Styrelsens uppgift bör vara att ge allt stöd som
nationen kan ge.
När en förtroendevald medlem vill göra något som ligger inom deras postbeskrivning har de inget
ansvar eller nödvändighet att be styrelsen eller NO: ena om tillstånd att göra det. De behöver bara
rapportera vad de gör så att de andra medlemmarna och NO: ena informeras. Det är så en
anarkistisk organisation ska fungera och det är så Smålands nation ska fungera från och med nu.
Ett engångskostnadsbeslut om 300 SEK för en idé som medlemmarna har arbetat hårt för att
genomföra får inte vara en uppvärmd styrelsediskussion som slutar med ett negativt beslut, inte ens
under en global pandemi. I sådana situationer misslyckades styrelsen med att se upp för nationens
medlemmars intressen, eftersom det i stadgan 1.1 anges att vi ska göra.
Det finns ingen anledning att göra ett yrkande utifrån detta, för det som denna rapport ska säga att
Smålands nationen misslyckats med att leva upp till de grundsatser som många medlemmar hoppas
kunna se här. Vi måste ändra vårt tänkesätt för att ge våra medlemmar en förmåga att driva sina
intressen och ge dem stödet vi kan.
Allmänt,
Översättning från engelska: Nationsombud

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------MOTIONER
Motion om att ge rabatt på mat för Smålandsmedlemmar.
Det fanns ett nationmötesbeslut om att höja matpriset vid ett nationsmöte i maj. Sedan dess fick vi
en idé att ge en rabatt för medlemmar, men det betyder att matpriset också kan höjas för alla andra.
Nationsmötesbeslutet gjorde det också omöjligt för styrelsen att ändra priset, eftersom det inte kan
åsidosätta ett nationmötesbeslut.
Jag yrkar:
ATT a) matpriset är 30 kr för Smålandsmedlemmar och 45 kr för alla andra.
b) styrelsen kan ändra matpriset som tidigare.
c) medlemmarna i Smålandsnationen får betala 2/3 av matpriset om priset ändras
igen.
// Nikolay Gornov
Översättning från engelska: Hans Kaliaden, Nationsombud
Motion om förslag på Erikshjälpen- och Akademibokhandeln-kuponger som jobbarlön för
förtroendevalda medlemmar.
Under ett tag har vi gett ut kuponger för Coop och ICA som betalning för våra förtroendevalda
medlemmar. Jag föreslår att vi tillägger Erikshjälpen- och Akademiboklandeln-kuponger så att våra
förtroendevalda medlemmar dessutom kan köpa kläder och böcker som de behöver.
Jag yrkar:
ATT: a) vi skaffar Erikshjälpen och Akademiboklandeln kuponger och använder
dem som jobbarlön för de förtroendevalda medlemmarna när de arbetar med
sin förtoendevalda position.
Översättning från engelska: Nationsombud

Motion om fackförening av pubkommittén.
Pubkommissären (pubbisar) är skyldig att vara närvarande vid ett alkoholförsäljningsevenemang för
att Smålands nation ska kunna sälja alkohol. Detta innebär att de är skyldiga att arbeta vid
obekväma arbetstid men också är avgörande för nationens ekonomi. Men de senaste åren har antalet
pubbisar minskat och trots att antalet tjänster ökades genom ett nationsmötesbeslut förra året är det
nuvarande antalet pubbisar lågt. Flera människor var tvungna att flytta till andra länder på grund av
personliga skäl eller den globala pandemin. Detta gör att de återstående pubbisarna är öppna för
arbetsplatsmissbruk och överansträngning. Därför föreslår vi att följande avtal godkänns av
nationsmötet. Detta avtal måste förnyas av styrelsen varje termin för att det ska vara giltigt.

Jag yrkar
ATT a) vi accepterar det bifogade avtalet i sin fulla form så att pubarna kan
underteckna det på deras sida.
b) förnyelsen av pubbisavtalet läggs till dagordningen för det första styrelsemötet i
början av varje termin.
//
Översättning från engelska: Nationsombud
Motion angående webbplatsfoton
Till: Smålands Nation in Lunds nationsmöte på måndagden den 7e September 2020
Inskickad: 2020-08-27
Kamrater,
Nationens officiella hemsida, www.smalands.org, är inte frekvent använd av många. Under flera år
för en tid sedan, så existerade den inte ens. Nu gör den det men lite arbete har utförts på sidans
estetik sen den kom upp. Denna motion ämnar att göra något åt dem mest skämmiga bitarna
innehåll, och därigenom göra den lättare att använda, och även att åtgärda ett par fall av undlåtenhet
som skulle kunna exponera vissa risker som annars lätt hade kunnat undvikas.
På startsidan, så spelar ett bildspel långsamt med fem bilder, varje bild har en länk till någon annan
del av sidan. Två av dessa, visar personer som tidigare har varit aktiva på nationen. Jag personligen
vet att personer i dessa foton har bett nationen ta ner fotona. Bara detta innebär att vi måste ta ner
fotona, utan att gå in på etiken involverad.
Ett foto visar en grupp personer som står bakom baren. Ett liknande foto borde tas, med dem nu
valda pubbisarna och spritisarna (dem som ger samtycke att delta), och laddas upp till hemsidan
som ersättning av den webbansvarige.
Ett andra foto visar två då aktiva medlemmar och en annan medlem, två står framför den tredje,
som är längre och har på sig en smålands-t-shirt. Texten "Relax in good company" visas, och länken
går till "aktiviteter"-sektionen. Ett nytt foto av avslappnande volontärer (som ger samtycke att delta)
under ett evenemang, borde väljas eller tas, och laddas upp till hemsidan som ersättning av den
webbansvarige.
Därför yrkar jag
Att: Vad som föreslås in motionens 3e paragraf antas som mötets beslut.
Att: Vad som föreslås in motionens 4e paragraf antas som mötets beslut.
That: Besluten ovan ska genomföras innan nästa ordinarie nationsmöte.
Kamratligen,

Motion om ändringar till jämlikhetsombudens ansvar
Under de senaste månaderna har Awareness Team visat sig vara ett framgångsrikt tillskott för att
säkerställa en säker miljö på våra klubbkvällar. Emellertid har ansvaret för att organisera
trygghetsvärdarna varit till och med den dag bara hos NO:ena.
Jämlikhetsombudens ansvar inkluderar
- Att komma i kontakt med nya trygghetsvärd volontärer och ge dem en kort introduktion
före deras första skift,
- För att upprätthålla Facebook-gruppchatten, lägg upp uppdateringar om samtal för
volontärer där och i Volontären på Smålands! Facebook-grupp,
- För att hålla reda på de som enats om att vara frivilliga,
- För att kontrollera T-tröjornas skick minst en gång i månaden.
Den sista punkten utesluter ansvaret att tvätta privat om det kan undvikas. Vidare organiserar du
volontärer, detta är ingen skyldighet att frivilligt arbeta i Awareness Team själv.
Därför yrkar jag:
ATT: a) Göra ordning av trygghersvärdarna till ett officiellt ansvar för Jämlikhetsombudet.
b) Ändra postbeskrivningen av jämlikhetsombuden till att inkludera punkterna som
föreslås i andra stycket
// Henriette
Översättning från engelska: Hans Kaliaden, Nationsombud

Motion to lower the nation’s meeting adjournment limit
Second vote according to Statute 12.3
First vote: 6th of April 2020 Nation’s Meeting
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,
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

