PRELIMINÄRA DAGORDNING SMÅLANDS NATIONSMÖTE
MÅNDAGEN den 7:e september 2020 kl. 18:00
Plats: Smålands publokal
Kastanjegatan 7
22359 Lund
§1 Mötet öppnas av självvald ordförande
§2 Inledning
a) Val av:
- mötesordförande
- mötessekreterare
- justerare tillika rösträknare 2x
- mötesunderlättare
b) Information om mötesformalia
c) Mötets behörighet
d) Adjungeringar
e) Presentationsrunda
f) Fastställande av dagordning
§3 Rapporter
a) Rapport om utskottssjälvständighet
b) Rapport om ogiltigförklaring av styrelsens representation.
Se bilaga för rapporterna!
§4 Ekonomi
§5 SNB
§6 Motioner
a) Förslag att ge rabatt på mat för Smålandsmedlemmar.
b) Förslag på Erikshjälpen- och Akademibokhandeln-kuponger som betalning för
förtroendevalda medlemmar.
c) Förslag om fackförening av pubkommittén.
Se billaga 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: Julio Ayala

b) Kökmästare (Sep-Maj)
Fyllnadsval: Livius Bozga
c) Fotokommisarie (Sep-Maj)
Fyllnadsval: Kristian Muçai, Julio Ayala
d) Planeringsansvarig (Radiokommittén, Sep-Maj)
Fyllnadsval: Lucy Nordmark, Franciska Brodersen
e) Teknikansvarig (Radiokommittén, Sep-Maj)
Fyllnadsval: Nikolay Gornov,Viktor Kovacs
f) Städare (Sep-Maj)
Fyllnadsval: Alfonso Sell, Alfred Myrne
Se bilaga för kandidatlista!
§8 Övrigt (inga beslut får fattas här)
§9 Meddelanden
§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,
Nikolay Gornov
Översättning från engelska: Hans Kaliaden, Nationsombud
Rapport om ogiltigförklaring av styrelsens representation.
I april 2020 fattade nationsmötet ett beslut om sammansättningen av kommittéerna och kommitténs
styrelserepresentation. Som en följd av detta beslut upplöstes den tekniska kommittén och
medlemmarna i denna kommitté har flyttats till andra kommittéer.
Vid tidpunkten för detta beslut hade klubbkommittén redan en representant, Vanessa Schmidt, vald
till styrelsens representant. Som ett resultat av nationsmötesbeslutet har representation upphävts
sedan sammansättningen av klubbkommittén har ändrats och ett nytt val måste ske om kommittén

vill ha en representant.
Andra kommittéer hade inte styrelseledamöter vid tidpunkten för beslutet om nationens möte och
påverkas därför inte av det.
Kort sagt: Vanessa Schmidt har avskaffats från klubbkommitténs representant i styrelsen och
klubbkommittén uppmuntras att omvalas för sina två tilldelade styrelsemedlemmar.
Översättning från engelska: Hans Kaliaden, Nationsombud
MOTIONER
Förslag 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 50% 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
Förslag på Erikshjälpen- och Akademibokhandeln-kuponger som jobbarlön för
fötroendevalda 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 också kan köpa kläder och böcker som de behöver.
Jag yrkar:
ATT vi skaffar Erikshjälpen och Akademiboklandeln kuponger och använder dem som
jobbarlön för de förtroendevalda medlemmarna när de arbetar med sin
förtoendevalda position.
// Nikolay Gornov
Översättning från engelska: Hans Kaliaden, Nationsombud

Förslag 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
pubbises 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 pubbarna är öppna för
arbetsplatsmissbruk och överansträngning. Därför föreslår vi att följande avtal godkänns av
nationsmötet. Detta avtal måste förnyas 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 nationmötet i
början av varje termin.

// Nikolay Gornov
Översättning från engelska: Hans Kaliaden, Nationsombud

PRELIMINARY AGENDA SMÅLANDS NATION MEETING
MONDAY September 7th 2020 18.00
Venue: Smålands publokal
Kastanjegatan 7
22359 Lund
§1 Meeting is opened by self-elected chairperson
§2 Preamble
a) Election of:
- meeting chairperson
- meeting secretary
- meeting adjuster and vote counter 2x
- meeting facilitator
b) Information on meeting formalia
c) Meeting legitimacy
d) Adjunctions
e) Presentation rounds
f) Determination of the agenda
§3 Reports
a) Report on committee independence
b) Report on the annulment of the board representation
See appendix for reports!
§4 Economy
§5 SNB
§6 Motions
a) Motion to give discount on food for Smålands members
b) Motion on Erikshjälpen and Akademibokhandeln coupons as payments for elected
members
c) Motion on unionizing the pub committee
See appendix for motions!
§7 Elections
a) Awareness Team Member (Sep-May)
By-election: Julio Ayala
b)Kitchen Master (Sep-May)
By-election: Livius Bozga
c) Photo Commissar (Sep-May)
By-election: Kristian Muçaj, Julio Ayala
d) Planning Responsible (Radio comm., Sep-May)
By-election: Lucy Nordmark, Franciska Brodersen

e) Technical Responsible (Radio comm., Sep-May)
By-election: Nikolay Gornov, Viktor Kovacs
f) Cleaner (Sep-Maj)
By-election: Alfonso Sell, Alfred Myrne
See appendix for candidate list!
§8 Other (no decisions may be made here)
§9 Messages
§10 End of meeting

REPORTS
Report on committee independence.
Many members of our nation consider themselves anarchists and this mindset has been prevalent
among a significant portion of our members for a while. However the way this nation operated
throughout the recent years has been far from this idea.
The committees, that are supposed to be independent of each other as well as from the
administration and the board, have been forced into a position in which many minor decisions
needed to be double checked with the nation agents and very often the nation agents had a final say
on what is appropriate to do and what is not. The same mentality caused the board to become stingy
when it came to minor spending decisions and this started to interfere with implementations of ideas
proposed by our members.
This kind of interference needs to stop. The committees and elected positions have a vast array of
powers and responsibilities outlined in the post descriptions and everything within the descriptions
is not supposed to be a matter over which the NOs or the board have power. Everything that does
not contradict our statutes and our platform should be possible and the committees must have the
final say in this. The job of the NOs in this is supposed to be to make sure that the decisions that are
made did not violate any existing laws and regulations as well as the platform and the statutes. The
job of the board should be to provide any support that the nation can provide.
When an elected member wishes to do something that is within their post description they do not
have a responsibility or necessity to ask the board or the NOs for a permission to do that. They just
need to report what they are doing so that the other members and NOs are informed. This is how an
anarchist organization is supposed to run and this is how Smålands nation should operate from now
on.
One time spending of 300 SEK for an idea that members worked hard to implement must not be a
matter of a heated board discussion ending with a negative decision, even during the times of a
global pandemic. In such situations the board failed to look out for the interests of the nation’s
members as the statute 1.1 states we are supposed to do.
There is no need to make a motion out of this, because what this report is supposed to state a failure
of Smålands nation to live up to the standards that many members hope to see here. We must
change our mode of thinking in order to give our members an ability to pursue their interests and
give them the support we are capable of.
Colloquially,
Nikolay Gornov

Report on the annulment of the board representation.
In April 2020 the nation meeting made a decision on the composition of the committees and the
committee board representation. As a result of this decision the technical committee was dissolved
and the members of this committee have been moved to other committees.
At the time of this decision the club committee already had a representative, Vanessa Schmidt,
elected as the board representative. As a result of the nation meeting decision that representation has
been annulled since the club committee composition has been changed and a new election must
occur if the committee wishes to have a representative.
Other committees did not have board representatives at the time of that nation meeting decision and
thus are not affected by it.
In short: Vanessa Schmidt has been removed from the position of a club committee
representative in the board and the club committee is encouraged to have a reelection for its
two allotted board representatives.
MOTIONS

Motion to give discount on food for Smålands members.
There was a nation meeting decision to increase the food price on a nation meeting in May. Since
then we got an idea to give 50% discount for members, but that means that the food price can also
be increased for everyone else. The nation meeting decision also made it impossible for the board to
change the price, since it cannot override a nation meeting decision.
I move:
...that the food price is set at 30 SEK for Smålands members and at 45 SEK for everyone else.
...that the board can change the food price as before.
...that the members of Smålands nation get to pay 2/3 of the food price in case the price is changed
again.
//Nikolay Gornov
Motion on Erikshjälpen and Akademibokhandeln coupons as payments for elected members.
For a while we have been giving out vouchers for Coop and ICA as payment for our elected
members. I propose that we amend that with Erikshjälpen and Akademiboklandeln coupons as well
so that our elected members can also purchase clothes and books that they need.
I move:
...that we acquire Erikshjälpen and Akademiboklandeln coupons and use them as payment for the
elected members when they work on their elected position.
//Nikolay Gornov

Motion on unionizing the pub committee.
The pub commissar (pubbis) is required to be present at an alcohol-selling event in order for
Smålands nation to be able to sell alcohol. This means that they are required to work at
inconvenient hours but also are vital for the nation’s economy. However in the recent years the
number of pubbises has decreased and even though the number of posts was increased through a
nation meeting decision last year, the current number of pubbises is low. Several people had to
move to other countries due to personal reasons or the global pandemic. This leaves the remaining
pubbises open to abuse and overworking. Therefore we propose the following agreement to be
accepted by the nation meeting. This agreement needs to be renewed every semester for it to be
valid.
I move
...that we accept the attached agreement in its full form so that the pubbises can sign it on their side.
...that the pubbis agreement renewal is added to the agenda of the first nation meeting at the start of
every semester.
//Nikolay Gornov

