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Nationskollegium
Nationskollegium består av Inspektor, Proinspektor, Qurator, Proqurator Ekonomi,
Proqurator Social, Notarie, Husförman Samt tio av nationsmötet valda
nationskollegieledamöter.
Som ledamot i nationskollegiet bör du besitta oerhörd kunskap och erfarenhet från flertalet
av nationens utskott och områden. Därtill bör ett långsiktigt och strategiskt tänk finnas väl
till pass samt ett brinnande intresse och driv för hur nationen på bästa sätt bör föras framåt.

Stadgar
•
•
•

Fem nationskollegieledamöter väljs på ordinarie nationsmöte i april/maj för en tid av
två terminer.
Fem nationskollegieledamöter väljs på ordinarie nationsmöte i november för en tid av
två terminer.
Samtliga valda kollegieledamöter tillträder nästkommande termin. Uteblir
nationskollegieledamot från två sammanträden under samma termin, utan att senast
en dag före sammanträdet ha anmält förfall, upphör dennes mandat.

Det åligger nationskollegiet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

att besluta om vem som tecknar nationens firma,
att besluta i nationens ekonomiska angelägenheter,
att ha översyn över den fortlöpande verksamheten,
att handlägga nationens stipendieärenden
att förbereda samtliga ärenden som skall förekomma på nationsmötet, dock inte
andra personval än val av Inspektor, Proinspektor, Hedersledamot, samt nominering
av valberedningens ledamöter och dess ordförande
att utse en vice ordförande bland Nationskollegiets ledamöter, med mandat på en
termin.
att utse nationens representanter i AFÖS samt utse nationscontroller.
att bereda och granska avstängningsärenden eller ärenden av liknande karaktär
att vid behov inom sig utse en stadgekommitté som fortlöpande ser över nationens
stadgar och instruktioner
att även i övrigt handlägga de ärenden som anförtros nationskollegiet.
att fastställa terminskalendariet
att inför nationsval besluta om vilka förtroendeposter som ska lysa
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