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Kapitel 1 – Allmän bestämmelse
§ 1.1 Ändamål
Wermlands Nation i Linköping är en politiskt och religiöst obunden studentförening med syfte att
främja gemenskap och sammanhållning bland sina medlemmar, samt att bevara och sprida den
värmländska och dalsländska kulturen.

§ 1.2 Beslutande organ
Wermlands Nations verksamhet utövas på nedan stadgat sätt genom:
a) Landskap
b) Styrelse
c) Utskott
d) Nationsråd

§ 1.3 Verksamhetsår
Wermlands Nations verksamhetsår med tillhörande räkenskapsår omfattar tiden 1 januari till 31
december.

§ 1.4 Säte
Wermlands Nation har sitt säte i Linköpings kommun.

Kapitel 2 – Medlemskap
§2.1 Studentmedlem
Rätt att bli studentmedlem i nationen har den som studerar vid Linköpings Universitet och har ett
intresse för Värmland eller Dalsland. Studentmedlemskap kräver där utöver erläggande av
Landskapet fastställd medlemsavgift och/eller annat kriterium.
Studentmedlem äger rätt att:
– närvara, yttra sig, yrka och rösta vid Landskap
– ta del av nationens protokoll och övriga handlingar
– erhålla nationens informationsutskick
– bära nationens insignia.

§ 2.2 Seniormedlem
Seniormedlem kan den bli som tidigare varit student vid Linköpings Universitet och som avslutat
sina studier, eller den som är anställd vid Linköpings Universitet. Seniormedlemskap kräver där
utöver erläggande av Landskapet fastställd medlemsavgift och/eller annat kriterium. Seniormedlem
har samma rättigheter som studentmedlem.

§ 2.3 Hedersmedlem
Till hedersmedlem kan den väljas som synnerligen främjat nationens intressen. För detta krävs 2/3
majoritet vid ett Landskap. Förslag till hedersmedlem kan lämnas av styrelsen eller 5 medlemmar.
Hedersmedlem äger rätt att:
– närvara och yttra sig på Landskap
– ta del av nationens protokoll och övriga handlingar
– erhålla nationens informationsutskick
– bära nationens insignia.
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§ 2.4 Stödmedlem
Stödmedlem kan den person bli som önskar stödja Wermlands Nations verksamhet. Stödmedlem är
den som uppfyller av Landskapet fastställt kriterium för stödmedlemskap.
Stödmedlem äger rätt att:
– närvara och yttra sig på Landskap
– erhålla nationens informationsutskick

§ 2.5 Utträde
Utträde ur nationen sker automatiskt en kalendermånad efter att medlemmen slutat att uppfylla
Landskapets och stadgarnas uppställda kriterium. Medlem i nationen som ej önskar vara med i
nationen kan begära utträde, detta sker skriftligen till styrelsen.

§ 2.6 Uteslutning
Den medlem som allvarligt skadar föreningens syfte eller anseende kan uteslutas av styrelsen. Ett
sådant beslut kan ske med ett enhälligt beslut från styrelsens samtliga medlemmar. Den
uteslutningshotade måste ges möjlighet att försvara sig inför styrelsen före beslutet. Styrelsen måste
föredra tagna uteslutningsbeslut på nästkommande landskap.

Kapitel 3 – Landskap
§ 3.1 Ordinarie Landskap
Landskapet är Wermlands Nations högsta beslutande organ. Landskapet skall hållas en gång per
läsår; under mars till maj månad. Kallelse skall delges medlemmarna, revisorerna och inspektor
senast 28 dagar före Landskapet, handlingarna 7 dagar innan Landskap.

§ 3.2 Rösträtt
Studentmedlemmar och seniormedlemmar vilka är upptagna i röstlängden har rätt att rösta på
Landskapet.

§ 3.3 Mötesfunktionärer
På Landskap ska följande mötesfunktionärer väljas: mötesordförande, sekreterare och två justerare
tillika rösträknare.

§ 3.4 Beslut
Landskapet är beslutsmässigt då hälften eller 5 (vilket som är minst) av föreningens röstberättigade
medlemmar är närvarande. Beslut på Landskap tas med enkel majoritet om inte annat anges. Vid
lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst, vid personval avgör lotten. Avgående styrelse får
inte delta i beslut om egen ansvarsfrihet.
Alla yrkanden skall lämnas in skriftligen till mötessekreteraren under Landskapet.

§ 3.5 Dagordning
Landskapet ska behandla dessa frågor:
a)
b)
c)
d)

Mötets öppnande
Val av mötesfunktionärer
Fastställande av röstlängd
Landskapets behöriga utlysning
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e) Dagordningens godkännande
f) Verksamhets- och revisionsberättelse för föregående verksamhets- år, samt disposition av
eventuella vinstmedel.
g) Ansvarsfrihet för avgående styrelse.
h) Fastställande av medlemsavgift för student-, senior- och stödmedlemskap för nästkommande
verksamhetsår.
i) Kriterium för student-, senior- och stödmedlemskap för nästkommande verksamhetsår
j) Budget för nästkommande räkenskapsår
k) Inkomna motioner och propositioner
l) Val av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
m) Val av Förste Qurator
n) Val av Andre Qurator
o) Val av Qurator Economicum
p) Val av övriga ledamöter och suppleanter
q) Val av revisorer
r) Val av valberedning
s) Teckningsrätter
t) Övriga frågor
u) Mötets avslutande

§ 3.6 Motionsrätt
Medlemmar med yrkanderätt på Landskapet äger rätt att skriva motioner till Landskapet. Motioner
skall vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar innan Landskapet. Styrelsen äger rätt att skriva
propositioner till Landskapet, propositioner skall vara medlemmarna tillhanda senast 7 dagar innan
Landskap.

§ 3.7 Extra Landskap
Extra Landskap skall utlysas om styrelsen, revisorerna eller minst 1/5 av medlemmarna så önskar.
Det extra Landskapet skall hållas senast 20 dagar efter det att skriftlig begäran kommit styrelsen
tillhanda. Endast de ärenden för vilka Landskapet har blivit utlyst får behandlas. Dessa skall anges i
kallelsen. Extra landskap kan inte hållas under juli månad. Handlingar och kallelse skall delges
medlemmar, revisorer och inspektor senast 7 dagar innan Extra Landskap

§ 3.8 Valbar
Student- och seniormedlemmar är valbara till samtliga poster i nationen (undantaget inspektor och
revisor).

Kapitel 4 – Styrelse
§ 4.1 Ledamöter
Styrelsen består minst av Förste Qurator, Andre Qurator samt Qurator Economicum. Utöver detta
kan övriga ledamöter samt eventuella suppleanter tillsättas. Styrelsen har rätt att inom sig
konstituera och tilldela titlar efter reglementet fastställd ordning.

§ 4.2 Sammanträden
Styrelsen sammanträder på kallelse av Första Qurator. Varje ledamot, inspektor eller revisor äger
rätt begära utlysning av styrelsemöte. Närvaro-, yttrande-, yrkande- och rösträtt tillfaller styrelsens
ledamöter. Närvaro-, yttrande- och yrkanderätt tillfaller inspektor och revisorer. Kallelse ska delges
berörda senast 24 timmar innan mötet.
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§ 4.3 Beslut
Beslut tas med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger Första Qurator utslagsrösten, vid dennes
frånvaro har Andre Qurator utslagsrösten. Styrelsen är beslutsmässig då Förste Qurator eller Andre
Qurator samt hälften av resterande ledamöter är närvarande.

§ 4.4 Instruktion
Förste Qurator är styrelsens ordförande och leder styrelsens arbete. Andre Qurator är Förste
Qurators ställföreträdare vid dennes frånvaro, samt ansvarar för att möten protokollförs och
arkivering av nationens handlingar. Qurator Economicum ansvarar för nationens räkenskaper.

§ 4.5 Ansvar
Det åligger styrelsen att:
– förbereda Landskap
– ansvara för nationens löpande aktiviteter
– följa och genomföra de av Landskap fattade besluten
– inför Landskap ansvara för nationens ekonomi
– vid behov inrätta utskott och utse ledamöter i dessa
– ta upp till behandling alla de ärenden som enskilda medlemmar inlämnar till styrelsen.
– ansvara för att revisorerna löpande tillsätts protokoll och övriga handlingar som berör
verksamheten. Bokslut och verksamhetsberättelse skall tillställas revisorerna senast 6 veckor innan
planerat tidigaste datum för Landskap.

§ 4.6 Arbetsår
Arbetsåret för styrelsen omfattar tiden från 1 juli till 30 juni. Avgående styrelse skall vid arbetsårets
slut göra ett delårsbokslut och skriva en verksamhetsberättelse för perioden mellan verksamhetsåret
och arbetsårsslutet.

§ 4.8 Instruktion för utskott
Styrelsen har rätt att inrätta utskott. Utskott arbetar tillsammans med styrelsemedlem inom dennes
verksamhetsområde. I övrigt följer utskotten av reglemente fastställd arbetsordning.

Kapitel 5 – Valberedning
§ 5.1 Sammansättning
Valberedningen består av två till tre personer. Landskapet väljer vilken ledamot av valberedningen
som är sammankallande.

§ 5.2 Instruktion
- Det åligger valberedningen att inför Landskap om möjligt avge namnförslag avseende de val som
skall förrättas av Landskapet.
- Det åligger valberedningen att avge namnförslag på de poster nationen skall tillsätta under
verksamhetsåret. Det är styrelsens uppgift att kontakta och informera valberedningen vid de
tillfällen den skall arbeta.
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Kapitel 6 – Revisor
§ 6.1 Kriterium
Landskapet väljer två revisorer. Revisorerna skall vara myndiga och får inte inneha annat uppdrag
inom nationen.

§ 6.2 Ansvar
Det åligger revisorerna att granska nationens verksamhet samt dess förvaltning och över detta
senast 3 veckor innan Landskap angiva berättelse. Berättelsen skall innehålla yttrande i fråga om
ansvarsfrihet för styrelsen. Fyllnadsval av revisorer kan endast ska på landskap.

§ 6.3 Arbetsår
Revisorernas arbetsår löper mellan 1 juli till 30 juni. Revisorerna skall vid arbetsårets slut göra en
förenklad revisionsberättelse över avgående styrelses arbete och räkenskaper. Revisorerna skall vid
verksamhetsårets slut göra en revisionsberättelse som behandlar frågan om styrelsens ansvarsfrihet
för hela verksamhetsåret.

Kapitel 7 – Inspektor
§ 7.1 Valbar
Till inspektor kan väljas en icke studerande, inom Linköpings universitet väl renommerad person.
Landskapet äger rätt att utse inspektor för nationen. Avsägande av uppdrag som inspektor sker
skriftligen till nationens styrelse.

§ 7.2 Instruktion
Inspektor skall fungera som nationens kontaktperson gentemot Universitetet i Linköping och andra
utomstående parter, samt bidra till kontinuitet i verksamheten. Inspektorn verkar även som
ordförande vid nationsrådets sammanträden.
Inspektor äger rätt att:
– närvara, yttra sig och yrka vid Landskap
– närvara och yttra sig vid styrelsemöte
– ta del av nationens protokoll och övriga handlingar
– erhålla nationens informationsutskick
– bära nationens insignia.

Kapitel 8 – Nationsråd
§ 8.1 Syfte
Nationsrådet skall bidra till kontinuitet i verksamheten och vara nationen rådgivande och behjälplig
i frågor av långsiktig karaktär.

§ 8.2 Ledamöter
Ledamöter av nationsrådet är sittande Förste Qurator, Andre Qurator, Qurator Economicum och
inspektor. Vidare äger samtliga Förste Qurator emiteus rätt att vara ledamot av nationsrådet.
Intresse meddelas till sittande Förste Qurator, och mandatperioden gäller då i två år. Förste Qurator
är ansvarig för att en förteckning av aktiva ledamöter hålls.
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Landskapet har på styrelsen eller nationsrådet förslag rätt att välja extra ledamöter till nationsrådet.
Dessa väljs med en mandatperiod på två år. Omval vid mandatperiodens slut kan ske utan förslag
från styrelse eller nationsråd. Ledamöter i nationsrådet måste inneha medlemskap i Wermlands
Nation (gäller ej inspektor).

§ 8.3 Sammanträden
Nationsrådet sammanträder på kallelse av Förste Qurator eller inspektor. Nationsrådsledamot,
styrelse eller revisorer har rätt att begära utlysning av möte. Inspektorn är ordförande för
nationsrådet. Protokoll skall föras på nationsrådets möten. Protokoll skall efter justering överlämnas
till styrelsens protokollansvariga för arkivering. Närvaro-, yttrande- och yrkanderätt tillfaller
styrelsens ledamöter och revisorerna.

Kapitel 9 – Teckningsrätter
Förste Qurator tecknar Wermlands Nations firma.
Förste Qurator och Qurator Economicum tecknar var för sig de konton som avser Wermlands
Nations löpande ekonomiska handhavanden.
Inspektor och Qurator Economicum tecknar gemensamt de konton eller sparformer som avser
Wermlands Nations långsiktiga ekonomiska handhavanden. Om ingen inspektor finns vald skall det
väljas på Landskapet vem som tecknar firman i inspektorns ställe.
En förteckning över Wermlands Nations konton och sparformer med respektive teckningsrätts
innehavare upprättas av Qurator Economicum, vilken ansvarar för att denna förteckning är aktuell.

Kapitel 10 – Om nationens regelverk
§ 10.1 Giltighet
Dessa stadgar äger giltighet från datum för senaste stadgeändring. Från och med detta datum äger
äldre stadgar ej giltighet.

§ 10.2 Regelverk
Nationens regelverk är stadgar och reglemente. Skulle reglemente strida mot stadgarna är det
stadgarna som gäller. Landskapet beslutar med enkel majoritet om ändringar i reglementet.

§ 10.3 Stadgetolkning
Om fråga uppstår om tolkning av dessa stadgar eller om förhållande, som inte är förutsett i
stadgarna eller reglemente, avgörs frågan av nästkommande Landskap eller i trängande fall av
styrelsen samt revisorer och inspektor i samråd.

§ 10.4 Ändring
För beslut om stadgeändring krävs 2/3 majoritet vid ett Landskap. För ändring av stadgarna under
Kapitel 10 krävs 2/3 majoritet vid två på varandra följande ordinarie Landskap. Vid andra läsningen
kan föreliggande förslag bara förkastas eller antas.
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Kapitel 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.

Kapitel 12 – Övriga bestämmelser
§ 12.1 Insignia
Regler angående insigna skall regleras i reglementet. Utformning av insignia beslutas av Landskap.
Förste Qurator ansvara för att utformningen finns arkiverad.

§12.2 Hedersmedalj
Hedersmedaljen tilldelas de som valts till hedersmedlem enligt §2.3.

§12.3 Förtjänstmedalj
Styrelsen eller enskilda medlemmar (minst två stycken) äger rätt att föreslå personer för
förtjänstmedalj. Förslaget kan antas av 2/3 majoritet vid ett Landskap eller ett enhälligt beslut av
styrelsens samtliga medlemmar. Förtjänstmedalj kan tilldelas medlem, eller före detta medlem, som
under en längre tid verkat för att föra nationen framåt på ett utomordentligt sätt. Person i sittande
styrelse kan ej nomineras.

§12.4 Ämbetsmedaljer
Inspektor, Förste Qurator, Andre Qurator och Qurator Economicum äger rätt att bära ämbetsmedalj.
Ämbetsmedaljerna går i arv med posten och skall lämnas till nyvald ämbetsman vid dennes
tillträde. Övriga regler för ämbetsmedalj regleras i reglementet.

§12.5 Övriga medaljer
Landskap äger rätt att utforma regler för övriga typer av medaljer, dessa regler skall finnas samlade
i reglementet.
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