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Kapitel 1 – Syfte

§1 Wermlands Nation skall bedriva studiesocial verksamhet vid Lunds Universitet och skall bereda lokaler och bostäder till
förmån för nationens medlemmar.

§2 Nationen skall vara neutral i religiösa samt partipolitiska frågor.

§3 Nationen ska verka för sambandet med upptagningsområdet som utgörs av landskapen Värmland och Dalsland samt övriga
Svealand och Norrland.

§4 Nationen ska främja en inkluderande och öppensinnad omgivning. Det inkluderar förbud mot alla former av diskrimination
som sker på grund av ålder, funktionsvariation, etnisk bakgrund, religion, kön eller identifiering, sexuell läggning, språk eller
liknande.

Kapitel 2 – Medlemskap

§1 Wermlands Nation skall utgöras av nationens Inspektorat, Hedersmedlemmar, Kuratel, Studerande medlemmar, Extraordinarie
medlemmar och Stödmedlemmar.

§2 Medlemmar i nationen skall vid inträde i nationen uppge och styrka erforderliga uppgifter.

§3 Den som har visat sig särskilt värdig kan upptas som Hedersmedlem.

§4 Studerande medlem kan endast den vara som studerar vid Lunds Universitet eller annat lärosäte enligt nationens
inskrivningsavtal.

§5 Extraordinarie medlem inträder i nationen genom val till förtroendepost.



§6 Stödmedlem kan den vara som är studerande medlem i en annan studentnation som följer nationens inskrivningsavtal.
Stödmedlem kan även den vara som tidigare varit medlem i nationen eller som av annan anledning har koppling till nationen eller
upptagningsområdet.

§7 Studerande medlem och Stödmedlem skall erlägga medlemsavgift.

Kapitel 3 – Landskap

§1 Landskapet är Wermlands Nations högsta beslutande organ, där alla medlemmar har rätt att närvara.

Röstlängd
§2 Röstberättigad är endast den som blivit upptagen på Landskapets röstlängd, vilken upprättas vid Landskapets början.

§3 Endast Inspektorat, Kuratel och Studerande medlemmar har rätt att upptas på röstlängden. För att delta måste identitet och
medlemskap kunna styrkas.

§4 Tillägg får göras i röstlängden under Landskapet.

§5 Landskapet är beslutsfört så länge antalet närvarande röstberättigade överstiger hälften av det totala antalet röstberättigade.

Tidpunkter
§6 Lagtima Landskap skall hållas:
15-30 mars benämnt Första Lagtima Landskap.
15-30 maj benämnt Andra Lagtima Landskap.
15-30 oktober benämnt Tredje Lagtima Landskap.
1-15 december benämnt Fjärde Lagtima Landskap.

§7 Kurator skall kalla till Urtima Landskap, på begäran av Inspektor, Proinspektor, nationens revisorer eller minst femtio (50) av
nationens studerande medlemmar. Kurator får ensam kalla till Urtima Landskap, detta skall ske i samråd med Inspektor.

§8 Landskap får ej hållas under ferierna. Sommarferien är 10 juni till 1 september. Vinterferien är 22 december till 15 januari.

Kallelse
§9 Kurator skall kalla till Landskap minst tjugoen (21) dagar före Landskapet på nationens anslagstavlor. Kallelse bör även delges
medlemmarna via nationens övriga kommunikationskanaler. Kallelse till Landskap får ej göras under ferierna.

§10 Dagordning innehållande motioner och andra bilagor skall anslås på nationens anslagstavlor senast sex (6) dagar före
Landskapet. Denna bör även delges medlemmarna via nationens övriga kommunikationskanaler.
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Motion
§11 Medlem har rätt att lägga motion till Landskapet. Motion ska vara Kurator tillhanda senast fjorton (14) dagar före Landskap.

§12 Styrelsen skall bereda samtliga inkomna motioner.

Proposition
§13 Styrelsen har rätt att lägga proposition till Landskapet. Proposition ska vara Kurator tillhanda senast sju (7) dagar före
Landskap.

Medlemsavgift
§14 Vid Första Lagtima och Tredje Lagtima Landskap beslutas om avgift för medlemmar.

Ordförande
§15 Landskapets ordförande är Inspektor. Vid Inspektors och Proinspektors frånvaro inträder Kurator i dennes ställe.

Protokoll
§16 Protokollets riktighet bestyrks genom att ordförande, notarie och två (2) vid landskap valda justeringspersoners underskrifter.
Protokollet skall justeras sju (7) dagar efter landskap.



Mötesordning
§17 Landskapet kan endast fatta beslut i de ärenden som är upptagna på dagordningen.

Ordningsfråga
§18 Ordningsfråga kan väckas när som helst under Landskapet och måste då omedelbart adresseras av ordföranden. Ordningsfråga
är streck i debatten, bordläggning av ärende eller ajournering av Landskapet. För beslut i ordningsfråga krävs stöd av en tredjedel av
de röstberättigade.

Röst- och valförfarande
§19 Beslut fattas av Landskap genom acklamation, om inte öppen eller sluten votering begärts.

Votering
§20 Vid votering skall minst hälften av de röstberättigade stödja beslutet, undantaget de ärenden för vilka annat är stadgat.

§21 Personval utan motkandidater sker enligt samma regler som för beslut.

§22 Val där två eller fler kandiderar till samma uppdrag, skall ske genom sluten votering. Vald är den som erhållit flest röster, dock
minst en tredjedel av de röstberättigade. Om ingen är vald och antalet kandidater till samma uppdrag är fler än två, upprepas
valproceduren utan den kandidat som erhållit det lägsta antalet röster. Denna procedur upprepas tills dess att någon är vald, eller
antalet kandidater är två och ingen är vald. Uppdraget betraktas då som vakantsatt.
Om två stycken kandiderade till samma uppdrag får lika många röster i ett kontinuum, Kommer deras tillträde beslutas om i ett
Urtima Landskap som ska hållas en vecka efter det originella landskapet,  så länge det inte kolliderar med helgdagar.

§23 Landskapet kan fatta beslut om entledigande av förtroendevald. Beslut om entledigande av förtroendevald fattas genom
sluten votering. Den förtroendevalda är entledigad då två tredjedelar (2/3) av alla röstberättigade stödjer entledigandet.

Val av Hedersmedlem

§24 Medlem kan i skrivelse till Styrelsen föreslå hedersmedlem. Om förslaget stöds av Styrelsen skall ärendet föredras på
Landskap. För att bli vald ska minst (2/3) av de avgivna rösterna erhållas.

Val av personer till förtroendeuppdrag
§25 Till poster i Kuratelet kan medlemmar väljas, som varit inskrivna i nationen i minst två terminer. Till poster i Styrelsen och
Kuratelet skall samtliga kandidater valberedas.

§26 Vid Första Lagtima Landskap väljs:

● Kurator (Q) väljs för perioden 1a juli till 30e juni.
● Husförman väljs för perioden 1a juli till 30e juni.

§27 Vid Andra Lagtima Landskap väljs:
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● två (2) studerande styrelseledamöter för tiden 1a juli till 30e juni.
● två (2) sakkunniga styrelseledamöter för tiden 1a juli till 30e juni.
● tre (3) ledamöter i valberedningen för tiden 1a juli till 30e juni.
● Övriga förtroendevalda.

§28 Vid Tredje Lagtima Landskap väljs:

● Prokurator Ekonomi (PQE) för tiden 1a januari till 31a december.
● Prokurator Social (PQS) för tiden 1a januari till 31a december.

§29 Vid Fjärde Lagtima Landskap väljs:



● Två (2) studerande Styrelseledamöter för tiden 1a januari till 31a december.
● Två (2) sakkunniga Styrelseledamöter för tiden 1a januari till 31a december.
● Två (2) revisorer för tiden 1a januari till 31a december.
● Två (2) ledamöter i valberedningen för tiden 1a januari till 31a december.
● Övriga förtroendevalda.

Kapitel 4 – Styrelsen

§1 Styrelsen är ansvarig för Wermlands Nations verksamhet. Nationens firma tecknas av styrelsen. Styrelsen kan delegera rätten att
teckna firma.

§2 Beslut fattade av Styrelsen tillkännages på Landskap.

§3 Styrelsen skall:
1. Övervaka att beslut fattade på Landskap verkställs.
2. Förvalta nationens historiska föremål och kulturarv.
3. Fastställa nationens verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.
4. Förvalta och dela ut nationens stipendier.
5. Fatta nationens strategiska beslut.
6. Fastställa nationens policyer och arbetsordning.
7. Framlägga proposition om bokslut och budget för kommande räkenskapsår.

§4 Styrelsen består av Inspektoratet, Kuratelet samt åtta (8) ledamöter. Styrelsens ordförande är Inspektor. Vid Inspektors och
Proinspektors frånvaro inträder Kurator i dennes ställe.

§5 Fyra (4) av ledamöterna skall vara Studerande medlemmar. Fyra (4) av ledamöterna skall vara sakkunniga.

§6 För att Styrelsen ska vara beslutsför krävs minst sju (7) närvarande, varav en (1) kuratelsmedlem och fyra (4) ledamöter och att
kallelsen har skett i enlighet med stadgan. Inspektoratet har en (1) och Kuratelet har en (1) röst.

§7 Vid beslutsfattande tillämpas enkel majoritet där ej annat stadgas. Röstning sker genom acklamation. Begärs votering ska sådan
verkställas genom handuppräckning, såvida inte sluten omröstning begärs. Vid lika röstetal vinner det förslag som ordförande
företräder.

§8 Styrelsen utser vid räkenskapsårets början Styrelsens Notarie. Notarie för protokoll över Styrelsens sammanträden samt landskap.
Vid frånvaro ska annan styrelseledamot träda i Notariens ställe.

§9 Verifiering av exaktheten i protokollet görs av Notarien och en (1) justerare vald på mötet som signerar. Protokollet ska
adjusteras senast (7) dagar efter mötet.

§10 Styrelsen kan avsätta en förtroendevald fram tills landskap kan fatta beslut om entledigande. Den förtroendevalda är avsatt då två
tredjedelar (2/3) av alla närvarande stödjer entledigandet.

§11 Vad som i Styrelsen förekommer och avhandlas rörande enskilds personliga förhållanden bör ej yppas utanför Styrelsen med
undantag för de fall där informationen är av särskilt intresse för landskapet.
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Kallelseförfarande

§12 Styrelsen skall sammanträda före varje Landskap, samt då Kurator, efter samråd med Inspektor, så finner nödvändigt, dock
minst fyra (4) möten per termin.



§13 Kurator skall kalla till möte senast sju (7) dagar före sammanträdet. Kallelsen skall meddelas varje ledamot personligen.

§14 Sammanträde skall också ske då minst en fjärdedel av ledamöterna begär det. Sådant sammanträde skall ske inom en (1) vecka.
Kurator ansvarar för att kallelse sker i detta fall senast fem (5) dagar före sammanträdet och att varje ledamot personligen meddelas.

§15 Kallelse skall innehålla uppgifter om tid och plats för sammanträdet samt uppgifter om samtliga beslutsärenden som skall
behandlas.

Kapitel 5 – Kuratel

§1 Kuratelet ansvarar för den löpande förvaltningen av nationen, verkställande av beslut och skall hålla Styrelsen informerad om
nationens verksamhet.

§2 Kuratelet består av Kurator, Prokurator Ekonomi, Prokurator Social och Husförman.

Kurator
§3 Val av Kurator tillkännages Lunds Universitets Rektor.

§4 Kurator skall:
1. Företräda Wermlands Nation och föra dess talan.
2. Leda kuratelets arbete.
3. Författa och presentera verksamhetsplan terminsvis och verksamhetsberättelsen för föregående kalenderår för

Styrelsen och Landskap.

Prokurator Ekonomi
§5 Prokurator Ekonomi skall:

1. Säkerställa att nationens räkenskaper hanteras enligt god sed.
2. Säkerställa att bokslut upprättas.
3. Inför Styrelsen framlägga budgetförslag för kommande räkenskapsår.

Prokurator Social
§6 Prokurator Social skall:

1. Ansvara för nationens rekrytering, utbildning och arbetsförhållanden.
2. Ansvara för nationens dagliga verksamhet.

Husförman
§7 Husförmannen skall:

1. Utöva den omedelbara uppsikten över nationens lokaler och inventarier.
2. Ombesörja uthyrning av nationens bostäder.
3. Ansvara för att reparation- och underhållsarbeten av nationens fastigheter utförs.

Kapitel 6 – Inspektorat

§1 Inspektoratet utgörs av Inspektor och Proinspektor/-er och skall stödja Wermlands Nations verksamhet samt informera sig
om nationens angelägenheter.

Inspektor
§2 Inspektorn skall vid tillsättandet vara heltidsanställd vid Lunds Universitet och ha starka knytningar till universitetets institutioner.
Valet av Inspektor skall tillkännages Lunds Universitets Rektor. Positionen som Inspektor är begränsad till fyra år, men kan bli
omvald oändligt många gånger. Inspektorn blir vald på det Andra Lagtima Landskapet.

Proinspektor/-er
§3 Proinspektor väljs när så anses nödvändigt. Valet av Proinspektor/-er tillkännages Lunds Universitets Rektor.

Positionen som Proinspektor är begränsad till fyra år, men kan omvald oändligt många gånger. Proinspektorn blir

vald på det Tredje Lagtima Landskapet.

§4 Proinspektor skall bistå Inspektor i dennes uppgifter. I Inspektors frånvaro träder Proinspektor i dennes ställe.
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Val av Inspektorat
§5 Medlem kan i skrivelse till Styrelsen föreslå inspektor eller proinspektor. Om förslaget stöds av Styrelsen skall ärendet föredras på
Landskap. För att bli vald ska minst (2/3) av de avgivna rösterna erhållas.

Kapitel 7 – Valberedning

§1 Valberedningen skall bereda val av personer till Wermlands Nations förtroendeuppdrag. med undantag av tillsättande av
personer till valberedningen.

§2 Valberedningen ska bestå av fem (5) av Landskap valda ledamöter samt en representant från styrelsen. Valberedningen utser
inom sig en ordförande.

§3 Valberedningen skall:

● Ledigförklara vakanta förtroendeuppdrag
● Föreslå endast en (1) person per ledigförklarad förtroendepost till Landskapet
● Redovisa valberedningsarbetet inför Landskapet

Valberedningens förslag och motförslag

§4 I samband med Landskap där val förrättas skall valberedningens förslag tillkännages senast fjorton (14) dagar före Landskapet. I
samband med förslag till sådana poster som måste valberedas skall presentation av kandidaten bifogas.

§5 Senast sju (7) dagar före Landskap ska medlem föreslå motkandidat till valberedningens förslag. Förslaget ska meddelas till
Kurator. I motförslag till sådana poster som måste valberedas skall presentation av kandidaten bifogas.

§6 Senast sju (7) dagar före Landskapet ska medlem föreslå kandidat till ledamot av valberedningen. Förslaget ska med
presentation meddelas till Kurator.

Kapitel 8 – Förtroendevalda

§1 Förtroendevald är den som är vald av Landskap.

§2 Styrelsen beslutar vilka poster som skall finnas utöver de som regleras i stadgan. Styrelsen upprättar en lista på
förtroendeposter.

§3 Den som önskar avgå från sin post före mandattidens utgång, skall skriftligen meddela Kurator. Posten betraktas då som
vakantsatt.

Kapitel 9 – Ekonomi

Räkenskaper
§1 Wermlands Nations räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret, 1a januari till och med 31a december.

Fastställande av budget

§2 Vid Fjärde Lagtima Landskap beslutas om budget för nästkommande räkenskapsår.

Fastställande av bokslut och delårsbokslut

§3 Vid Andra Lagtima Landskap beslutas om godkännande av bokslut gällande räkenskaper och förvaltning för föregående
räkenskapsår.



Kapitel 10 - Revision

§1 Nationens revisorer skall enligt god revisionssed granska nationens räkenskaper och förvaltning. SIDA 6 AV 7
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§2 Senast fem (5) veckor före Andra Lagtima Landskap skall underlag för revision vara revisorerna tillhanda. §3 Revisionsberättelse

skall avlämnas senast sju (7) dagar före Andra Lagtima Landskap.

Kapitel 11 – Ändring och tolkning av stadga

§1 För ändring av stadgan krävs två Lagtima Landskapsbeslut under två på varandra följande terminer. Beslut om ändring fattas då
minst två tredjedelar (2/3) av de röstberättigade stödjer ändringen.

§2 Vid tolkningen av denna stadga har Inspektor tolkningsföreträde tills frågan blivit avgjord av Landskap. SIDA 7 AV 7
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