Protokoll
Landskap 2017-05-22
Wermlands Nation i Linköping

Linköping
2017-06-08

Tid och plats:

2017-05-22 kl 19:00, Ättestupan

Närvarande:

Alexander Hedman, Anders Molander, Carl Oljelund, Claes
Hardesköld, Emil Andersson, Niclas Olofsson, Martin Nilsson,
Oskar Södergren, Thomas Michanek (9 personer)

1.

Mötets öppnande
Thomas hälsade alla välkomna och öppnade Landskapet.

2.

Val av mötesfunktionärer
Landskapet beslutade att
- välja Thomas till mötesordförande
- välja Niclas till mötessekreterare
- välja Oskar och Martin till justerare tillika rösträknare

3.

Fastställande av röstlängd och mötets beslutsmässighet
Totalt 7 nationsmedlemmar var närvarande vid mötet. Enligt stadgarna krävs minst
10 medlemmar för ett beslutsmässigt möte. Eftersom styrelsen var medveten om att
detta var ett möjligt scenario hade Thomas på förhand kontaktat ett antal tidigare
revisorer inom nationen, för att rådgöra utifall att situationen skulle uppstå.
Ett alternativ var att försöka få till ett nytt Landskap med fler närvarande vid ett
senare tillfälle, vilket dock skulle vara svårt att få till rent praktiskt innan sommaren
med tanke på kommande tentaperiod och semestrar. Det andra alternativet var att
bortse från stadgarnas krav, då kravet i nuläget är svårt att uppnå med tanke på
bristen på aktiva medlemmar. Ett argument för detta är att Landskapet är
föreningens högsta beslutande organ och att stadgarna inte skall vara ett hinder för
att föreningen ska kunna fungera normalt. Thomas ansåg efter att ha konsulterat
med de tidigare revisorerna att det sistnämna alternativet var det enda rimliga.
Landskapet beslutade att
- anse Landskapet beslutsmässigt, trots att det inte uppfyllde stadgarnas krav
på minst 10 närvarande nationsmedlemmar
- fastställa röstlängden till Alexander, Anders, Emil, Niclas, Martin, Oskar,
Thomas (7 personer)
- adjungera Claes med närvaro- och yttranderätt
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Landskapets behöriga utlysande
Styrelsen utlyste mötet 26 dagar innan Landskapet, vilket är mindre än de 28 dagar
som stadgarna föreskriver. Bakgrunden till detta var att styrelsen missat detta krav
vid planeringen, och hellre föredrog att utlysa mötet ett par dagar för sent än att
Landskapet skulle hamna under Kristi Himmelsfärdshelgen eller tentaperioden.
Landskapet beslutade att
- anse att Landskapet var behörigen utlyst

5.

Dagordningens godkännande
Punkt 19 i den ordinarie dagordningen (Frågan om nationens upplösning) flyttades
till efter punkt 10 (Alternativ för nationens styrelse arbetsåret 2017/18), eftersom
val av ansvarsposter beror på huruvida nationen upplöses eller inte.
Landskapet beslutade att
- godkänna dagordningen med ovanstående justering

6.

Verksamhets- och ekonomisk berättelse för år 2016
Oskar presenterade verksamhetsberättelsen för våren 2016 (se bilaga) och Thomas
presenterade verksamhetsberättelsen för hösten 2016 (se bilaga). Två olika styrelser
har varit aktiva under verksamhetsåret – därav två separata verksamhetsberättelser.
Anders presenterade den ekonomiska berättelsen för verksamhetsåret 2016 (se
bilaga). Som kommentar kan nämnas att den bokföringsmässiga redovisningen av
nationens inventarier kan skilja sig från det faktiska värdet vid försäljning, men av
praktiska skäl har värdet satts till totalt 1 kr.
Landskapet beslutade att
- godkänna verksamhetsberättelserna för 2016 och lägga dem till
handlingarna
- godkänna den ekonomiska berättelsen för 2016 och lägga den till
handlingarna

7.

Revisionsberättelse för år 2016
Carl berättade för Landskapet om hur en revision går till och vad tanken med en
revision är, för att ge lite bakgrund till revisionsberättelsen. Revisorerna (Alexander
och Carl) presenterade revisionsberättelsen för verksamhetsåret 2016 (se bilaga)
och rekommenderade Landskapet att bevilja styrelserna för verksamhetsåret 2016
ansvarsfrihet.
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Ansvarsfrihet för år 2016
Berörda styrelser deltog i enlighet med stadgarna inte i fattandet av detta beslut.
Landskapet beslutade att
- bevilja styrelserna för verksamhetsåret 2016 ansvarsfrihet

9.

Inkomna motioner och propositioner
Inga motioner har inkommit från nationens medlemmar.
En proposition från styrelsen angående stadgeändring lades fram (se bilaga), och
Thomas redogjorde för bakgrunden till de respektive ändringsförslagen.
Bakgrunden till att ändra §2.2 är att styrelsen anser att så många som möjligt, även
seniorer, ska kunna vara med i nationen. Bakgrunden till att ändra §3.4 är att det
historiskt sett varit svårt att få Landskapet att bli beslutsmässigt. Bakgrunden till att
ändra §10.5 är att klargöra vad som gäller vid upplösning, samt förenkla
upplösningsprocessen om den skulle bli aktuell.
Alexander föreslog att ändra §3.4 till ”Landskapet är beslutsmässigt då hälften eller
antalet närvarande styrelsemedlemmar plus 2 röstberättigade medlemmar (vilket
som är minst) av föreningens röstberättigade medlemmar är närvarande.” för att
undvika att styrelsen skulle kunna hålla ett beslutsmässigt Landskap själva.
Styrelsen beslutade att revidera sitt förslag till att istället ändra §3.4 till
”Landskapet är beslutsmässigt då hälften eller 5 (vilket som är minst) av
föreningens röstberättigade medlemmar är närvarande.”
Martin föreslog att ändra §10.5 enligt styrelsens beslut, med revideringen att
formuleringen ”Ett av dessa Landskap måste vara ett ordinarie Landskap” under
§11.1 togs bort.
Landskapet beslutade att
- anta stadgeändringen under §2.2 enligt styrelsens proposition
- anta stadgeändringen av §3.4 enligt styrelsens reviderade förslag framför
Alexanders förslag (efter votering med 5 röster mot 2)
- anta stadgeändringen av §10.5 enligt styrelsens förslag framför Martins
förslag (efter votering med 4 röster mot 3)
En redaktionell ändring av referensen till kapitel 10 som finns under §10.4, skall
även göras. Detta görs eftersom att det som nu anges vara namnet på kapitel 10 inte
stämmer överens med det namn som kapitel 10 har.

10. Alternativ för nationens styrelse arbetsåret 2017/18
Thomas berättade för Landskapet om nationens situation de senaste åren. En
diskussion fördes kring nationerna och deras styrkor och svagheter jämfört med
sektioner eller kulturföreningar. En tanke är att de flesta andra
sektionsöverskridande föreningar inte har någon inriktning mot ett specifikt
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intresse, samtidigt som man inte har samma resurser som sektionerna när det
kommer till marknadsföring och automatisk tillgång till studenter, men erbjuder
ungefär samma sak. Samtidigt växer sektionerna, vilket kan göra att vissa studenter
börjar känna sig utanför i detta och därför söker sig till mindre föreningar.
Oavsett nationernas styrkor och svagheter som koncept, konstaterade Landskapet
att det i nuläget inte fanns några kandidater till en ny styrelse för en aktiv förening.
Det fanns inte heller några kandidater till att på nytt välja en alumnistyrelse, likt
föregående år. En tidigare tanke som nämnts innan Landskapet var att
styrelsemedlemmar från Västgöta Nation skulle kunna sätta sig som en styrelse i
syfte att driva den vidare under tiden man letade efter en ny styrelse, men inga
konkreta kandidater till en sådan styrelse fanns.
11. Frågan om nationens upplösning
Landskapet beslutade att
- fatta det första upplösningsbeslutet
- tillsätta en interimsstyrelse fr.o.m. 1 juli fram tills nästa Landskap
12. Val av antal ledamöter och suppleanter för styrelsen
Landskapet beslutade att
- interimsstyrelsen ska bestå av 3 ledamöter.
13. Val av Förste Qurator
Landskapet beslutade att
- välja Thomas till Förste Qurator i interimsstyrelsen fram till nästa Landskap
14. Val av Andre Qurator
Landskapet beslutade att
- välja Oskar till Andre Qurator i interimsstyrelsen fram till nästa Landskap
15. Val av Qurator Economicum
Landskapet beslutade att
- välja Anders till Qurator Economicum i interimsstyrelsen fram till nästa
Landskap

16. Val av övriga ledamöter och suppleanter
Landskapet beslutade att
- inte välja några övriga ledamöter eller suppleanter
17. Val av revisorer
Landskapet beslutade att
- välja Alexander och Carl till revisorer för perioden fram till nästa Landskap
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18. Val av valberedning
Landskapet beslutade att
- inte tillsätta någon valberedning
19. Teckningsrätter
I enlighet med stadgarna tecknas nationens firma av Förste Qurator Thomas
Michanek (personnummer 630407-1134).
Förste Qurator Thomas Michanek och Qurator Economicum Anders Molander
(personnummer 600727-5958) tecknar var för sig de konton som rör Wermlands
Nations löpande ekonomiska handhavanden.
20. Fastställande av kriterier för medlemskap för arbetsåret 2017/18
Landskapet beslutade att
- inga fler kriterier utöver de som nämns i stadgarna ska gälla
21. Medlemsavgifter för arbetsåret 2017/18
Landskapet beslutade att
- fastställa medlemsavgiften till 20 kr för studentmedlemmar, 50 kr för
seniormedlemmar och 50 kr för stödmedlemmar
22. Budget för arbetsåret 2017/18
Landskapet beslutade att
- inte anta någon budget, men att interimsstyrelsen själva får göra en budget
att jobba utifrån om de så önskar
23. Övriga frågor
Thomas har kollat upp möjligheten att anmäla sig som utställare på
Kalasmottagningen. Det finns fortfarande möjlighet att göra detta, men Landskapet
ansåg inte att detta var aktuellt med tanke på den rådande situationen.
24. Mötets avslutande
Thomas förklarade Landskapet avslutat.

Niclas Olofsson, Mötessekreterare

Thomas Michanek, Mötesordförande

Martin Nilsson, Justeringsperson 1

Oskar Södergren, Justeringsperson 2
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Verksamhetsberättelse våren 2016 för Wermlands Nation i Linköping
Vid ett extrainsatt Landskap i slutet på verksamhetsåret 2015 kunde ingen ny styrelse väljas till
nationen, och i enlighet med vad som sades på det mötet började därför den sittande styrelsen (1Q
Hanbing Jiang, 2Q Oskar Södergren och QE Oscar Heikkinen) att förbereda sig inför att fatta ett
beslut om nedläggning av nationen under våren 2016. Detta eftersom styrelsen inte var villiga att
fortsätta driva nationen. Därmed var också den verksamhet som skedde mycket begränsad i
omfattning.
Utöver Landskapet var den enda aktivitet som arrangerades under våren en kväll med tårtfika under
nationens födelsedag den 28:e februari. Nationen köpte in färdiga tårtor och fikade med äldre och
nyare medlemmar i Västgöta Nations lokal Ättestupan. Det var en trevlig kväll, och diskussioner om
huruvida man eventuellt kunde driva nationen vidare i form av en alumniförening eller liknande
fördes.
Dessa diskussioner fortsatte sedan under våren, och ledde i slutänden till att en ny styrelse
bestående av alumner kunde väljas under Landskapet som hölls i slutet av maj. Den nya styrelsen
som valdes då bestod av 1Q Thomas Michanek, 2Q Niclas Olofsson, QE Anders Molander samt Lars
Häger som ledamot. Dessa tillträdde senare under sommaren, den 1: a juli.
Efter Landskapet framkom att det fanns ett behov för föreningen att ha ett eget förråd, och på så vis
slippa inhysa sig i medlemmars förråd. Möjligheterna att hyra ett förråd direkt av Studentbostäder
undersöktes. Det skulle gå bra, så ett styrelsemöte hölls där det beslutades att teckna sig på ett
sådant förråd. Ett hyresavtal ingicks kort därefter som gällde från och med den 1: a juli.
Utöver det ovan nämnda mötet om beslut kring förråd hölls inga formella styrelsemöten under våren.
Eftersom verksamheten var nästintill obefintlig och styrelsen bestod av 3 personer sågs det som
överflödigt, och diskussioner och beslut gjordes istället genom löpande kommunikation inom
styrelsen.

Oskar Södergren
2Q 15/16

Verksamhetsberättelse
för perioden
2016-07-01 – 2016-12-31
Linköping 2017-05-09
Detta är verksamhetsberättelsen för Wermlands Nation i Linköping för andra halvåret 2016.
Den ekonomiska redovisningen för perioden är separat och ingår inte i detta dokument.

Styrelse, marknadsföring och medlemmar
Under andra halvåret 2016 bestod styrelsen av följande personer:
• Förste Qurator (1Q):
Thomas Michanek
• Andre Qurator (2Q):
Niclas Olofsson
• Qurator Economicum (kassör): Anders Molander
• Ledamot:
Lars Häger
Styrelsen hade redan under Landskapet i maj 2016 förklarat att vi tänkte fokusera på seniorer och
existerande medlemmar, och bara i begränsad omfattning skulle marknadsföra nationen i
studentlivet och anordna aktiviteter riktade mot studenter. Detta ledde till att nationen inte beställde
listor av nyantagna LiU-studenter till höstterminen, och inte heller var med på Kalas-mottagningen i
september för alla nya studenter.
Dock hölls nationens webb- och Facebooksidor uppdaterade, nationens logo målades om i
märkesbacken, och en affischeringskampanj genomfördes på campus i början av terminen för att
visa att nationen existerade. Trots att inga egna evenemang då marknadsfördes fick nationen ett
antal nya studentmedlemmar. Epost-utskick gjordes också till seniorer och många andra tidigare
medlemmar och gäster, vilket gav ett visst resultat men betydligt mindre än vi hade hoppats på med
tanke på vårt uttalade ”seniorfokus”.
Nämnas bör att medlemsavgiften för studenter var endast 20 kr och för seniorer 100 kr. Dessutom
infördes principen för hela läsåret att medlemmar kan få enklare aktiviteter gratis, medan ickemedlemmar får betala för sig. På detta sätt hoppades vi locka fler att bli betalande medlemmar.

Vännationskontakter
Redan i juli var nationen inbjuden till ångbåtsresan Tervis med Savolainen Osakunta i Helsingfors,
men pga ett missförstånd angående anmälan kunde vi inte få någon plats.
Under hösten intensifierades kontakterna med vännationerna i Norden. Det började med att Thomas
och Lars åkte på Internordiskt Studentmöte (INS) i Helsingfors den 6-9 oktober. INS är en stor
konferens- och festhelg för nationsaktiva i Norden som arrangeras vartannat år, där man umgås och
diskuterar gemensamma frågor. Eftersom inga nationer i Lund kunde närvara så reste Thomas till
Lund helgen efter för Esaias Tegnérs bal på Wermlands Nation. Nästa helg var det dags för Niclas
att representera på Årsfest på Studenterforeningen i Köpenhamn.
Sista helgen i oktober var vi inbjudna till Helsingfors på både Gäddfest på Nylands Nation och 80årsjubileum för Savolainen Osakuntas Seniorförening, men då kunde ingen åka. Detsamma gällde 5
november då vi var inbjudna till Höstgalla på Det Norske Studentersamfund i Oslo. Men den 19
november reste Thomas och Niclas till Älggask på Värmlands Nation i Uppsala.
Alla vännationsresor utannonserades på hemsidan för att ge alla medlemmar möjlighet att anmäla
intresse. Vid våra besök förklarade vi situationen i Linköping och glädjande nog visade
vännationerna förståelse och intresse av att vi ska överleva som studentförening.

Verksamhetsberättelse Wermlands Nation i Linköping 2016-07-01 – 2016-12-31

Egna evenemang
Tidigt under hösten beslutade styrelsen att genomföra 4 st. mindre evenemang under läsåret, två på
hösten och två på våren.
•

Styrelsen försökte få till en enklare sittning tillsammans med Akademiska Föreningen eller
WGA (Västgötas alumniförening) för att på så sätt dela på arbetet och få fler gäster. Till slut
valde vi dock att arrangera en ”seniormiddag” i egen regi, kallad Skogens Konung. Denna
ägde rum lördag 26 november i källaren på restaurang Horse & Hound, med 10 gäster (2
studenter och 8 seniorer). Inför middagen genomfördes en telefonrundringning till seniorer i
Linköping för att locka fler deltagare, men med klent resultat.
På eftermiddagen innan middagen deltog vi på kommunens invigning av ”Vinterstad i ljus”
på Stora Torget, där allsången ”Stad i ljus” sjöngs inför en stor publik med bl.a. LiUstudenter. Inslaget med allsången var i själva verket ett förslag från nationen och några
andra studenter, och bestämdes på ett möte med kommunen. Nationen tog initiativet att
sprida information via Facebook till många andra studentföreningar. Tanken var att nationen
på så sätt skulle få gratis reklam i studentlivet, men det är osäkert vilket resultat detta gav.

•

Onsdag 14 december anordnade vi ett enklare Julmys på Ättestupan, Västgötas lokal i Ryd,
där vi hade julpyntat och bjöd på glögg och lussebullar. Trots att evenemanget var gratis för
medlemmar och bara kostade 20 kr för övriga gäster så var uppslutningen mycket låg,
endast 3 medlemmar förutom styrelsen.

Planer på samarbeten med Västgöta Nation
Under senhösten fördes diskussioner med Västgöta Nation om olika samarbeten framöver gällande
aktiviteter, marknadsföring och lokaler. Detta för att öka nationernas synlighet i studentlivet och få
fler gäster och medlemmar. De mest konkreta förslagen gällde att Wermlands fritt kan utnyttja
Ättestupan för våra aktiviteter, och att vi ska ha en gemensam finsittning under våren, preliminärt
25 mars. En sittning ansågs nödvändigt för att Wermlands ska kunna få några nya studenter
intresserade av att engagera sig i nationen.

Övrigt
•

Nationen kunde tack vare förra styrelsens försorg överta och officiellt hyra det privata
förråd i Ryd där nationen tidigare förvarat sina inventarier. Innehållet i förrådet har gåtts
igenom men inte inventerats ordentligt. Styrelsen beslutade om inköp av hyllor till förrådet,
men dessa har inte kunnat installeras innan årets slut. Förutom Ryds-förrådet har ytterligare
inventarier samlats i Lars privata garage och ska vid ett senare tillfälle gås igenom och om
möjligt flyttas till Ryds-förrådet.

•

Styrelsen har även ägnat tid åt andra mer administrativa göromål, som att bekräfta den
tidigare överenskommelsen med Västgöta Nation om att få ta del av Smålands Nations
tillgångar efter deras nedläggning, och att få koll på nationens ämbetsmedaljer.

•

Styrelsen har under perioden haft 4 protokollförda möten, samt ett par telefonmöten då
styrelsen inte kunnat träffas fysiskt. Däremellan har styrelsen använt e-post och telefon för
att komma överens om praktiska detaljer kring verksamheten.

För styrelsen
Thomas Michanek, Förste Qurator 2016/17

Wermlands Nation i Linköping
Ekonomisk redovisning av räkenskapsåret 2016

Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor och bidrag
Deltagaravgifter
Försäljning
Total

1 760,00 kr
29,00 kr
0,00 kr
220,00 kr
2 009,00 kr

Utgifter
Livsmedel
Representation
Kontokostnad
Hyra
Övriga utgifter
Total

1 231,00 kr
360,50 kr
606,00 kr
300,00 kr
679,00 kr
3 176,50 kr

Resultat:

1 167,50 kr

Donationer till jubileum

Mest mat på sittningar
MaFö och vännationsbesök
Sittningslokaler, förråd

Balansräkning
Plusgiro
Kassa
Fordringar
Lager
Förutbetalt

Uppskjutna bet.
Övriga skulder
Totala tillgångar

2016 01 01
8 126,50 kr
3 725,00 kr
755,00 kr
1,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
171,00 kr
12 607,50 kr

2016 12 31
9 476,00 kr
1 833,00 kr
755,00 kr
1,00 kr
0,00 kr
625,00 kr
171,00 kr
11 440,00 kr

Resultat
1 349,50 kr
1 892,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
0,00 kr
625,00 kr
0,00 kr
1 167,50 kr

Stadgeändringsförslag till Landskap 2017-05-22 i Wermlands Nation
Styrelsen i Wermlands Nation lägger fram följande förslag till ändringar i nationens stadgar. De
kompletta stadgarna finns här: http://wermland.nation.liu.se/dokument/stadgar/stadgar-111203.pdf
§ 2.2 Seniormedlem
Meningen ”Seniormedlem kan den bli som tidigare varit studentmedlem i Wermlands Nation och
som avslutat sina studier vid Linköpings Universitet.”
föreslås ändras till: ”Seniormedlem kan den bli som tidigare varit student vid Linköpings
Universitet och som avslutat sina studier, eller den som är anställd vid Linköpings Universitet.”
Skälet är att tillåta fler personer att bli seniormedlemmar än endast tidigare studentmedlemmar.
§ 3.4 Beslut
Meningen ”Landskapet är beslutsmässigt då hälften eller 10 (vilket som är minst) av föreningens
röstberättigade medlemmar är närvarande.”
föreslås ändras till: ”Landskapet är beslutsmässigt då minst 3 av föreningens röstberättigade
medlemmar är närvarande.”
Skälet är att det av erfarenhet kan vara svårt att få 10 medlemmar att närvara, och det är bättre att få
ett beslutsmässigt Landskap med färre deltagare än att tvingas utlysa ett nytt Landskap.
§ 10.5 Upplösning
Vad som gäller vid beslut om nationens upplösning är inte tillräckligt tydligt, och dessutom
försvåras upplösningen av att det måste gå ett helt år mellan de två upplösningsbesluten.
Nuvarande lydelse: ”Upplösning av Wermlands Nation sker om två på varandra följande ordinarie
Landskap beslutar om detta med 2/3 majoritet. Nationen kan dock ej läggas ner så länge minst 3
medlemmar är villiga att driva nationen. Nationens tillgångar skall fördelas till en godkänd
studentförening vid Linköpings universitet, vännation eller annan studentorganisation med liknande
syfte. Ett sådant beslut tas vid andra läsningen.”
Vi föreslår att § 10.5 blir ett eget kapitel i stadgarna med följande lydelse:
§ 11 Upplösning
§ 11.1 Beslut om upplösning
Upplösning av Wermlands Nation sker om två på varandra följande Landskap beslutar om detta
med 2/3 majoritet. Ett av dessa Landskap måste vara ett ordinarie Landskap, och tidsperioden
mellan dessa Landskap måste vara minst 3 månader.
§ 11.2 Undantag
Nationen kan ej upplösas så länge minst 3 medlemmar är villiga att bilda styrelse och driva
nationen, under förutsättning att verksamheten drivs i enlighet med nationens Ändamål, se § 1.1.
§ 11.3 Interimsstyrelse
Om ingen ordinarie styrelse är vald för tidsperioden mellan de två upplösningsbesluten skall en
interimsstyrelse väljas vid det första upplösningsbeslutet. Interimsstyrelsens uppgift är att förvalta
nationens tillgångar och förbereda det andra Landskapet.
§ 11.4 Fördelning av tillgångar
Vid upplösning skall nationens tillgångar fördelas till en godkänd studentförening vid Linköpings
universitet, vännation eller annan studentorganisation med liknande syfte. Ett sådant beslut tas vid
andra läsningen.

