
Motion till Första Lagtima Landskap 2021 
 
Sittande Kurator Kristy Louise Rhades har för Första Lagtima Landskap 2021 begränsat möjligheten för 
medlemmar att delta på följande sätt. Medlemmar behöver anmäla sig på ett Google-formulär senast 7 
Mars, d.v.s. 8 dagar innan Landskapet. Detta strider mot följande paragraf i Wermlands Nations Stadga: 

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.  

§4 Tillägg får göras i röstlängden under Landskapet.  

 

Kuratorn har meddelats detta under måndag 15 Februari, och har vid motionens skrivande inte vidtagit 
åtgärder att ändra detta. Då medlemmar har rätt att motkandidera till förtroendeposter fram till 7 dagar 
innan Landskapet (och dagordningen kan därför inte skickas ut före dess) betyder detta att medlemmar 
måste ha skrivit upp sig innan dagordningen kan ha skickats ut. Kravet att skriva upp sig har också endast 
meddelats på Wermlands Nations Facebook-event “Första Lagtima Landskap”. Inskränkande av de 
demokratiska rättigheterna medlemmar har är ett grovt stadgebrott och kan inte tillåtas fortgå ostraffat. 
Jag yrkar därför att landskapet 

- Beslutar om entledigande av sittande Kurator Kristy Louise Rhades. 
- Beslutar om ajournering av Landskapet tills dess att alla medlemmar givits möjligheten att delta 

utan hinder. 

 

Henrik Leif Alvar Wallström Lindell 

Fredag 26:e Februari 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Motion for Första Lagtima Landskap 2021 

The current Kurator Kristy Louise Rhades has for Första Lagtima Landskap 2021 limited the possibility 
of members to attend in the following way. Members are required to sign up using a Google form at the 
latest 7th of March, i.e. 8 days before the Landskap. This violates the following paragraph of Wermlands 
Nations Stadga (translated by the author of the motion) 

Chapter 3 – Landskap  

§1 The Landskap is Wermlands Nation’s highest decision-making body, where all members have 
the right to attend. 

Voting-list 
§2 Eligible to vote are those who have been added to the voting-list of the Landskap, which is 
established at the start of the Landskap. 
 
§4 Additions to the voting-list can be made during the Landskap. 

The Kurator has been informed of this during Monday February 15th, and has at the writing of the 
motion not taken any action to change this. As members have the right to counter-nominate themselves 
to positions of trust (förtroendeposter, e.g. foreman positions) up until 7 days before the Landskap (and 
the agenda can therefore not be sent out before this), this means that members must have signed up 
before the agenda can be sent out. The requirement to sign up has also only been communicated on 
Wermlands Nation’s Facebook-event “Första Lagtima Landskap”. Infringement of the democratic rights 
of the members is a serious violation of the constitution (stadga) and cannot be allowed to remain 
unpunished. I therefore call on the Landskap to 

- Decide on dismissal of the current Kurator Krist Louise Rhades. 
- Decide on the adjournment of the Landskap until all members have been given the possibility to 

attend without any obstacles. 

Henrik Leif Alvar Wallström Lindell 

Friday February 26th 2021 

 


