Stadgar
Rosenboms Nation
Antagna: 2017-04-20
Senast ändade: 2017-04-20

Rosenboms Nations stadgar
Kapitel 1. Allmänt
§ 1. Ändamål
Rosenboms Nation (härefter nationen) är en politiskt och religiöst obunden ideell förening. Nationens
ändamål är:
att

verka för samhörighet mellan studenterna vid eftergymnasial utbildning i Blekinge län

att

främja medlemmarnas intressen

att

erbjuda en stimulerande och studievänlig miljö och en social verksamhet vid sidan av studierna

att

integrera och främja samarbete mellan näringsliv och offentlig sektor med nationens medlemmar

§ 2. Säte
Nationen har sitt säte i Karlskrona.
§ 3. Sammansättning
Nationen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. Nationens
medlemmar utgörs av inspektor, hedersmedlemmar, curatorer och de som inskrivits i nationen och erlagt
medlemsavgift.
§ 4. Ämbetsmän
Nationens ämbetsmän består av styrelsens ledamöter, curatorer, revisorer, valberedningens ledamöter,
förtroendevalda medlemmar och kommittémedlemmar.
§ 5. Firmateckning
Nationens firma tecknas av nationens curator tillika ordförande och curator tillika kassör gemensamt.
§ 6. Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m den 1 juli t.o.m den 31 juni.

Kapitel 2. Nationens medlemmar
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§ 1. Medlemskap
Berättigad till inträde i nationen är person som är inskriven som student vid eftergymnasial utbildning vid
lärosäte i Blekinge län samt de som är förtroendevalda vid nationen. Medlemskap gäller så länge som
nationsavgift erlägges.
§ 2. Hedersmedlem
Till hedersmedlem kan Nationsmötet kalla den, som gjort sig synnerligen förtjänt om nationen och dess
strävanden och som nationen på detta sätt vill betyga sin tacksamhet och aktning till.
§ 3. Stödmedlemskap
Berättigad till stödmedlem är representant för någon av nationens samarbetspartners samt alumn eller
anställd vid eftergymnasial utbildning vid lärosäte i Blekinge län. Medlemskap gäller så länge som
nationsavgift erlägges.
§ 4. Utträde
Medlem som ej betalat ordinarie nationsavgift har därmed avslutat sitt medlemskap.
§ 5. Uteslutning
Medlem får uteslutas om denne har motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, eller uppenbarligen
skadat föreningens intressen. Beslut om uteslutning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid,
minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet
ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för
överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.
§ 6. Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem har rätt att delta i sammankomster som anordnas av nationen samt har rätt att få ta del av
styrelseprotokoll och övrig information om föreningens angelägenheter. Nationsmedlem skall noga
iakttaga dessa stadgar och ställa sig till efterrättelse om Nationsmötets och styrelsens föreskrifter och
beslut.

Kapitel 3. Nationsmöte
§ 1. Befogenheter
Nationsmötet är nationens högst beslutande organ och behandlar frågor av större betydelse.
§ 2. Uppgifter
Nationsmötet ska verkställa val av ämbetsmän, fastställa verksamhetsplan och den ekonomiska ramen för
verksamheten.
§ 3. Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på Nationsmötet
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Alla medlemmar förutom stödmedlemmar, hedersmedlemmar och inspektor har rösträtt på Nationsmötet.
Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud.
§ 4. Beslutförhet
Mötet är beslutsmässigt då minst 10 medlemmar exklusive styrelse är närvarande på mötet.
§ 5. Beslut och omröstning
Omröstning verkställes öppet, såvida ej annorlunda begäres. Vid val av förtroendeman där fler kandidater
finns bör sluten omröstning ske. Justeringspersonerna är rösträknare vid sluten omröstning. Vid
omröstningar gäller enkel majoritet, såvida ej annat är särskilt stadgat. Vid öppen omröstning i sakfrågor
har ordföranden utslagsröst. I övriga fall skiljer lotten.
§ 6. Ordinarie Nationsmöten
Nationsmötet sammankallas av styrelsen. Ordinarie Nationsmöten äger rum i april, oktober och mars.
Kallelse ska vara medlemmarna tillhanda senast 10 dagar före mötet. Föredagningslistan med bilagor
fastställs av styrelsen och ska vara medlemmarna tillhanda 8 dagar innan mötet.
§ 7. Valmöte
Vid valmötet ska nationen:
● Välja curatorer på en mandatperiod om två år
§ 8. Aprilmöte
Vid aprilmötet ska nationen:
● Välja styrelseledamöter på en mandatperiod om ett år
● Välja valberedningens ordförande och tre ledamöter på en mandatperiod om ett år
● Välja revisor
● Fastställa budget för nästkommande verksamhetsår
● Fastställa nästkommande års medlemsavgifter
● Fastställa nationens verksamhetsplan för nästkommande verksamhetsår
§ 8. Oktobermöte
Vid oktobermötet ska nationen:
● Granska styrelsens och övriga organs berättelse över föregående verksamhetsår
● Granska revisorernas berättelse över föregående verksamhetsår
● Besluta om disposition av verksamhetsårets överskott eller sätt för täckande av underskott
● Pröva frågan om ansvarsfrihet för föregående års styrelse
§ 10. Val av hedersmedlem
Hedersmedlem utses av nationsmöte med minst 4/5 av samtliga avgivna röster. Förslag till val av
hedersmedlem skall vara framställt av styrelsen eller minst 15 medlemmar och då skriftligt inlämnat till
styrelsen. Faller förslag till val av hedersmedlem införes varken förslag eller beslut i nationens protokoll.
§ 11. Val av inspektor
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Inspektor utses av Nationsmötet med minst 4/5 av samtliga avgivna röster. Förslag på Inspektor
framlägges till Nationsmötet av styrelsen. Styrelsen skall bereda detta arbete genom att tillsätta en
nomineringsgrupp bestående av tre medlemmar samt Curator emeritus som skall vara sammankallande.
Nomineringsgruppen skall lämna sitt förslag till styrelsen senast 30 dagar före Nationsmötet där Inspektor
skall väljas. Faller förslag till val av Inspektor införes varken förslag eller beslut i Nationsmötets
protokoll.
§ 12. Valbarhet
Valbar till ämbetsman är röstberättigad medlem av nationen. Ledamot av valberedningen är inte valbar
till styrelsen. Nationsmötet kan välja två styrelseledamöter som inte är studenter vid eftergymnasial
utbildning i Blekinge län om Nationsmötet bedömer att de har kunskaper av särskild vikt för nationen.
§ 13. Extra Nationsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra Nationsmöte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra
nationsmöte vid tillsättande av ny curator eller när en revisor eller minst 2/3-delar av nationens
röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen
för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas
inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till dagordning för extra Nationsmöte skall
tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet. Vidare skall kallelsen med förslag till dagordning
anslås på annan lämplig plats. Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling.

Kapitel 4. Styrelsen
§ 1. Befogenheter
Styrelsen ansvarar för sin verksamhet inför Nationsmötet. Styrelsen är nationens verkställande organ och
handhar den ledningen av nationens verksamhet i enlighet med Nationsmötets beslut. För beredning och
handläggning av frågor har styrelsen möjlighet att utse kommittér och ämbetsmän.
§ 2. Sammansättning
Styrelsen består av två curatorer tillika ordförande respektive kassör och tre ordinarie ledamöter.
Styrelsen utser en sekreterare inom sig. Inspektor är ständigt adjungerad till styrelsens sammanträden.
Styrelsen bör avspegla nationens medlemmar och bestå av studenter från mer än två olika
utbildningsprogram.
§ 3. Styrelsens åligganden
Styrelsen skall svara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer samt tillvara medlemmarnas
intressen. Det åligger styrelsen särskilt:
att
tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas
att
verkställa av nationsmötet fattade beslut
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att
att
att

planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
ansvara för och förvalta föreningens medel
kalla till och förbereda Nationsmöte eller extra Nationsmöte

§ 4. Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammankallas av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är
beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut
tas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall kan styrlsen sammanträda och besluta per capsulam.
§ 5. Protokoll
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av ordföranden och av en särskilt utsedd
protokolljusterare inom 14 dagar efter styrelsemötet.
§ 6. Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa grupper av ärenden till kommitté
eller enskild medlem. Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall
fortlöpande underrätta styrelsen härom.

Kapitel 5. Valberedningen
§ 1. Sammansättning
Nationens valberedning består av en ordförande och tre ledamöter. Ordförande och ledamöter väljs av
natonsmötet. Ledamöter i valberedningen ska ha god insyn i nationens aktuella verksamhet.
§ 2. Åligganden
Valberedningen ska sammanställa ett förslag med kandidater till samtliga valbara poster. Inför val av
curatorer ska valberedningen sammankalla nationens medlemmar till en öppen utfrågning av
kandidaterna. Den öppna utfrågningen ska äga rum minst 7 dagar innan Nationsmötet.

Kapitel 6. Inspektor
§ 1. Uppgifter
Inspektor bör vårda sig om allt, som kan bidraga till att främja nationens verksamhet och mål och skall
tillse att kårens stadgar efterlevs.
§ 2. Val
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Valbar som Inspektor är tillsvidareanställd vid eftergymnasialt lärosäte i Blekinge Län. Inspektor väljes
av Nationsmötet för en period om 3 år. Val av inspektor skall vara enhälligt.
§ 3. Rättigheter
Inspektor äger rätt att få del av alla inom nationen fattade beslut och har närvaro-, yttrande- och
förslagsrätt vid i nationens samtliga organ.

Kapitel 7. Ämbetsmän
§ 1. Curator tillika styrelseordförande
Curator tillika styrelseordförande väljs av Nationsmötet på en period om två år. Det åligger särskilt
curatorn:
att
leda Nationsmötets samt styrelsens sammanträden
att
dagligen sköta det fortlöpande arbetet inom nationen
att
representera nationen i offentliga sammanhang
§ 2. Curator tillika kassör
Curator tillika kassör väljs av Nationsmötet på en period om två år. Det åligger särskilt curatorn:
att
dagligen sköta det fortlöpande arbetet inom nationen
att
representera nationen i offentliga sammanhang
att
föra nationens ekonomiska räkenskaper och ekonomiska förhandlingar under årets gång
att
vid verksamhetsårets slut avlägga ekonomisk rapport
att
lägga ett förslag till budget inför nästkommande verksamhetsår
att
vid ordförandens frånvaro agera mötesordförande på styrelse- och Nationsmöten.
§ 3. Sekreterare
Sekreteraren väljs av styrelsen från en av Nationsmötet valda styrelseledamöter på en period om ett år.
Det åligger särskilt sekreteraren:
att
upprätta föredragningslista samt kalla till styrelsemöten och styrelsemöten
att
föra protokoll vid styrelsemötets samt Nationsmötets sammanträden

Kapitel 7. Revision
§ 1. Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av nationens räkenskaper, nationsmötes- och styrelseprotokoll
och övriga handlingar. Revisorn skall inte ingå regelbundet på styrelsemöte. Nationens räkenskaper skall
vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning
och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna
revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.
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Kapitel 8. Nationens upplösning
§ 1. Upplösning av föreningen
För upplösning av nationen fordras att två på varandra följande ordinarie Nationsmöten med 3/4
majoritet, av samtliga avgivna röster besluta om nationens upplösning. För beslutsmässighet fordras att
minst 1/10 av nationens medlemmar är närvarande.
I beslut om upplösning av nationen skall anges dels att nationens tillgångar skall användas till bestämt
studiefrämjande ändamål, dels var den upplösta nationens handlingar m.m. skall arkiveras.

Kapitel 9. Ändrings- och tolkningsfrågor
§ 1. Tolkningstvist
Vid tvist om stadgans tolkning gäller den tolkning som två på varandra följande Nationsmöten fastställer.
§ 2. Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall, utom i
fall då annan särskild ordning är föreskriven, avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall
följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom
för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Kostnaderna för ordförande och sekreterare, delas lika
mellan parterna.
§ 3. Stadgeändring
Förslag till ändring av stadgarna lämnas till curator minst 14 dagar innan Nationsmöte, som har att
framlägga förslaget jämte styrelsens yttrande på nästkommande Nationsmöte. För ändring av dessa
stadgar krävs beslut med minst 2/3 av antalet avgivna röster på två Nationsmöten.
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