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1. Allmänna stadganden
1.1 Ändamål
Kalmar nation i Uppsala har till uppgift att som en partipolitiskt och religiöst obunden sammanslutning av studerande, främst
med anknytning till Kalmar län, verka för att skapa en miljö som befrämjar medlemmarnas studier, trivsel och personliga
utveckling.

1.2 Formalia
Nationens högsta beslutande organ är landskapet.
Nationens firma tecknas av Förste kurator, Andre kurator och Skattmästare var och en för sig.
Nationens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.
Med läsår menas i dessa stadgar tiden från och med den 1 juli till och med den 30 juni påföljande kalenderår.

2. Medlemskap
2.1 Medlemskap

Ordinarie medlem kan den bli som bedriver studier vid Uppsala universitet eller vid Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala.

2.2 Alumnmedlem
Alumnmedlem kan den bli som är eller har varit landsman i nationen, eller annars har en stark anknytning till och intresse av
nationen. Medlem kan inneha både ordinarie medlemskap och alumnmedlemskap samtidigt. Den som endast är alumnmedlem är
inte landsman.

2.3 Landsman
Ordinarie medlem i nationen benämns landsman under förutsättning att denne erlagt de obligatoriska avgifterna till nationen.

2.4 Avgifter
Landsman ska erlägga terminsavgift.
Vid inträde i nationen ska, om landskapet så beslutat, inskrivningsavgift erläggas. Avgifternas storlek får ej överstiga 0,7
respektive 0,25 procent av prisbasbeloppet enligt socialförsäkringsbalken. Alumnmedlem ska erlägga årsavgift.

2.5 Beslut
Beslut om principer för inträde och om avgifternas storlek fattas av landskapet.
Beslut om tillämpning av §§ 2.1-3 och 2.8 i det enskilda fallet fattas av Förste kurator.

2.6 Landsmans rättigheter
Landsman äger rätt
att besluta i nationens angelägenheter på landskap,
att deltaga i val till nationens styrelse,
att ta del av nationens samtliga handlingar med undantag av personakter eller uppgifter som skyddas av tryckfrihetsförordningen
och/eller sekretesslagen,
att åhöra styrelsens förhandlingar utom i fall då annat stadgas,
att kostnadsfritt erhålla de intyg som med ledning av nationens handlingar kan utfärdas om denne,
att hos nationens besvärsnämnd klaga över beslut eller åtgärder av nationens organ eller befattningshavare,
att som recentior av Recentiorsförman tilldelas fadder,
att ur nationens bibliotek låna de böcker och handlingar som är till utlåning, såvida missbruk ej skett,
att få borgen för lån på andra nationers bibliotek och universitetsbiblioteken såvida missbruk ej skett,
att beredas plats i nationens grav, samt
att åtnjuta de övriga förmåner som nationen i enlighet med sin uppgift kan bereda denne.

2.7 Landsmans skyldigheter
Landsman är skyldig
att vara varsam med nationens och dess stiftelsers egendom,
att uppträda på ett sådant sätt att övriga landsmäns trivsel ej blir lidande, samt
att anmäla adressändring till nationen.

2.8 Utträde
Landsman som önskar utträda ska anmäla detta till Förste kurator senast 30 september för höstterminen eller senast 15 februari
för vårterminen.
Medlem som under en termin inte erlagt sin terminsavgift anses utträda ur nationen i och med nästa termins början.

2.9 Disciplinära åtgärder och uteslutning
Om nationsmedlem begår en mindre ordningsförseelse mot nationen kan Förste kurator hålla förhör och därefter meddela
varning.
Vid upprepade eller grövre ordningsförseelser ska nationens styrelse hålla förhör. Styrelsen kan besluta om temporär avstängning
från hela eller valda delar av nationens verksamhet.
Om synnerliga skäl föreligger, eller om varken varning eller avstängning åtlytts, kan styrelsen föreslå landskapet att utesluta
landsman. Förslag om uteslutning kan även väckas av annan landsman eller revisionsnämnden.
För uteslutning krävs två tredjedels majoritet i sluten omröstning, varvid röstsiffrorna skall redovisas i landskapsprotokollet.
Den uteslutne skall delges orsaken och äger rätt att till besvärsnämnden anföra klagomål på ärendets handläggning. Nämnden kan
besluta att ärendet tas upp till förnyad prövning.

2.10 Hedersledamot
Nationen kan till hedersledamot välja person av utmärkt vetenskaplig, kulturell eller medborgerlig förtjänst.

2.11 Inspektor
Inspektor blir i och med tillträdet hedersledamot.

2.12 Val av hedersledamot
Hedersledamot väljs av nationen på lagtima landskap. Förslag till val av hedersledamot kan landsman skriftligen lämna till Förste
Kurator senast 14 dagar före valet.
Valet skall ske slutet. Den är vald som har erhållit två tredjedelar av de avgivna rösterna. Förfaller frågan får anteckning om
förslag eller beslut ej göras i landskapets protokoll.
Landsman ska iakttaga diskretion över diskussionen på landskapet.
Efter val av hedersledamot får valet ej offentliggöras förrän den valde underrättats därom och accepterat.

2.13 Hedersledamots rättigheter
Hedersledamot äger rätt
att närvara vid landskap och deltaga i överläggningar,
att åhöra styrelsens förhandlingar utom de som sker inom stängda dörrar,
att åtnjuta de övriga förmåner som nationen i enlighet med sin uppgift kan erbjuda denne.

2.14 Alumnmedlems rättigheter
Alumnmedlem äger rätt att närvara vid landskap och delta i överläggningar, samt att varje termin erhålla upplysningar om
nationens tillstånd.

3. Landskapet

3.1 Landskapet
Landskapet är i alla frågor nationens högsta beslutande organ. Frågor av stor vikt skall alltid avgöras av landskapet. Innan beslut
fattas bör styrelsen ha avgivit yttrande, om ärendet inte ska beredas på annat sätt enligt dessa stadgar.

3.2 Tillträde
Ordinarie medlem, hedersledamot och alumnmedlem äger närvaro-, yttrande- och förslagsrätt vid landskap.

3.3 Rösträtt
På landskapet äger varje närvarande landsman samt hedersledamot som är befattningshavare en röst.

3.4 Datum för landskap
Lagtima landskap ska hållas på höstterminen, ett under tiden 15 september-15 oktober och ett under tiden 15 november-10
december, samt på vårterminen, ett under tiden 25 januari-25 februari, ett under tiden 10 mars-10 april och ett under tiden 2-25
maj.

3.5 Urtima landskap
Urtima landskap ska hållas då styrelse, Inspektor eller revisionsnämnd finner det nödvändigt eller om minst tio landsmän
skriftligen begär detta hos Förste kurator.
Under tiden 1 juni till 31 augusti eller tiden 15 december till 20 januari får landskap ej hållas.

3.6 Tid för landskap
Dag och tid för landskap bestämmer Förste kurator.

3.7 Kallelse
Senast tolv dagar före landskap ska Förste kurator sända skriftlig kallelse och preliminär föredragningslista till varje
nationsmedlem.

3.8 Föredragningslista
Senast tre dagar före landskap ska fullständig föredragningslista anslås på nationens anslagstavla. Valärenden, ekonomiska
ärenden och stadge- eller reglementsändringar ska alltid vara klart uttalade som sådana.
Landsman äger rätt att få ärende behandlat om denne senast fyra dagar före landskap anmäler detta till Förste kurator.

3.9 Nyväckta ärenden
Ärende som inte finns med på föredragningslistan får ej behandlas på urtima landskap. På lagtima landskap kan nya ärenden
väckas om två tredjedelar av de närvarande landsmännen beslutar detta när föredragningslistan fastställs.
Under på landskap nyväckta ärenden får val ej förrättas och beslut i ekonomiska frågor eller stadge- eller reglementsändring ej
fattas.

3.10 Omröstning
Omröstning sker öppet såvida dessa stadgar ej föreskriver annat eller landsman begär sluten omröstning. Som landskapets
mening gäller den mening som erhåller flest röster utom i de fall då dessa stadgar kräver kvalificerad majoritet. Vid lika antal
röster avgör lotten.

3.11 Val på landskap

Val av nationens råd, besvärs-, revisions-, val- samt stipendienämnd sker på landskap.

3.12 Nominering
Landsman ska senast sju dagar före landskap lämna skriftligt nomineringsförslag till valnämnden. Vid kuratorsval skall detta ske
20 dagar före landskap. I rätt tid föreslagen person som är valbar ska tillfrågas av valnämnden och samtidigt underrättas om de
förpliktelser som förtroendeposten omfattar. Förklarar denne sig villig att kandidera ska denne nomineras som kandidat.

3.13 Valordning
Vid valet kan endast av valnämnden fastställd valsedel användas.

3.14 Valförrättare
Som valförrättare fungerar landskapets ordförande, sekreterare och justeringsmän, eller två till fyra därtill valda landsmän.
Valförrättare får ej finnas med på valsedeln.

3.15 Fyllnadsval
Avgår befattningshavare eller ledamot i besvärs-, revisions-, val- eller stipendienämnd före mandattidens utgång ska fyllnadsval
ske enligt de regler som gäller för ordinarie val. Dock ska fyllnadsval av styrelse ske på landskap.

3.16 Ersättare
Styrelsen har rätt att utse ersättare för underställd befattningshavare då denne avgår före mandattidens utgång. Ersättaren innehar
den avgångnes befattning fram till nästa landskap, då fyllnadsval ska hållas.

3.17 Särskild valordning
Styrelsen kan i särskilt fall besluta att val som enligt dessa stadgar ska ske på landskap i stället förrättas på det sätt som är
föreskrivet för val av Styrelseledamot. Valdag ska i detta fall infalla senast tre dagar före landskap.

3.18 Val av Inspektor och Proinspektor
Inspektor och Proinspektor väljs på landskap.
Landskapet ska utse särskild valnämnd för inspektorsval senast två lagtima landskap före vallandskapet.
Landsman kan senast 14 dagar före landskap lämna skriftligt nomineringsförslag till valnämnden. Valet ska ske slutet. Vald är den
som erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna.

3.19 Landskapets åligganden
Landskapet åligger
att i enlighet med dessa stadgar ange riktlinjer för och utöva tillsyn över all nationens verksamhet,
att förrätta erforderliga val,
att slutgiltigt pröva av besvärsnämnden remitterade ärenden, samt
att behandla de övriga ärenden som i föreskriven ordning underställes landskapet.

3.20 Höstterminens första lagtima landskap
Höstterminens första lagtima landskap åligger särskilt

att utvärdera den verksamhet som under vårterminen bedrivits av nationen och dess befattningshavare, samt att behandla frågan
om val av seniorer.

3.21 Höstterminens sista lagtima landskap
Höstterminens sista lagtima landskap åligger särskilt
att granska protokollet över närmast föregående val av styrelse,
att fastställa stat för nästkommande verksamhetsår,
att varje med fem jämnt delbart årtal förrätta val av Inspektor, Proinspektor samt tre ledamöter till besvärsnämnden för
nästkommande fem verksamhetsår, samt
att för nästkommande verksamhetsår välja revisionsnämnd, två ledamöter till Förste kurators råd, en ledamot till Andre kurators
råd, två ledamöter till Tredje kurators råd, en ledamot till Finansrådet, en ledamot till Fastighetsrådet och två ledamöter till
Stipendienämnden.

3.22 Vårterminens första lagtima landskap
Vårterminens första lagtima landskap åligger särskilt
att utvärdera den verksamhet som under höstterminen bedrivits av nationen och dess befattningshavare, att välja tre ledamöter
till valnämnden för perioden fram till nästkommande vårtermins första lagtima landskap, samt att behandla frågan om val av
seniorer.

3.23 Vårterminens andra lagtima landskap
Vårterminens andra lagtima landskap åligger särskilt
att välja Förste kurator för nästkommande två terminer, samt
att välja Tredje kurator för nästkommande två terminer.

3.24 Vårterminens sista lagtima landskap
Vårterminens sista lagtima landskap åligger särskilt
att granska den verksamhet som under närmast föregående verksamhetsår bedrivits av nationen och dess befattningshavare,
att besluta om föregående verksamhetsårs styrelse skall beviljas ansvarsfrihet, samt
att för nästkommande läsår välja en ledamot till Förste kurators råd, två ledamöter till Andre kurators råd, en ledamot till Tredje
kurators råd, två ledamöter till Finansrådet och två ledamöter till Fastighetsrådet.

3.25 Reglemente
Om landskapets arbete föreskrivs vidare i reglemente för Kalmar nations landskap.

4. Nationens styrelse
4.1 Sammansättning
Nationens styrelse består av Förste kurator, Andre kurator, de två Skattmästarna, samt fem övriga ledamöter. Dessutom finns två
icke personliga suppleanter.
Styrelsen utser inom sig en ordförande och en sekreterare.
Inspektor, Proinspektor och Fackrevisor är ständigt adjungerade.

4.2 Mandattid
Styrelseledamot väljs för två verksamhetsår. En Skattmästare, tre ledamöter och en suppleant väljs varje jämnt årtal och en
Skattmästare, två ledamöter och en suppleant väljs varje ojämnt årtal. Dock väljs Förste kurator för ett läsår och Andre kurator
för ett verksamhetsår.

4.3 Valbarhet
Valbar är hedersledamot, landsman eller annan lämplig person.

4.4 Tillträde
Varje hedersledamot och landsman äger rätt att åhöra styrelsens förhandlingar. Dock kan styrelsen i särskild fråga besluta att
överläggningen sker inom stängda dörrar.

4.5 Kallelse och föredragningslista
Skriftlig kallelse och preliminär föredragningslista till sammanträde ska sändas av ordföranden till samtliga i §4.1 nämnda samt till
ordföranden i revisionsnämnden och Redaktören för Gyckeln. Dessa dokument ska vara de kallade tillhanda senast sju dagar före
sammanträdet.
Kallelse och föredragningslista ska också anslås på nationens anslagstavla senast sju dagar före sammanträdet.

4.6 Åligganden
Styrelsen åligger
att leda nationens verksamhet,
att förvalta nationens tillgångar och övervaka styrelsen underställda organ,
att bereda de landskapsärenden som faller inom dess ansvarsområde,
att till landskap väcka de förslag som den finner påkallade, samt
att själv eller genom ombud föra nationens talan i domstol.

4.7 Beslutsmässighet
Styrelsen är beslutsmässig om minst fem av dess ledamöter är närvarande.

4.8 Omröstning
Beslut fattas genom öppen omröstning. Dock ska val ske genom sluten omröstning om ledamot så begär.

4.9 Beslut
Såsom styrelsens mening gäller majoritetens mening. Denna ska biträdas av minst fem ledamöter. Vid lika röstetal skiljer lotten.

4.10 Reservation
Vid sammanträdet närvarande ledamöter som ej före sammanträdets slut anmält reservation, ansvarar en för alla och alla för en
för under sammanträdet fattat beslut.

4.11 Reglemente
Styrelsens arbete beskrivs närmare i reglemente för Kalmar nations styrelse.

5. Nationens råd
5.1 Förste kurators råd
5.1.1 Sammansättning
Förste kurators råd består av Förste kurator och tre valda ledamöter.
5.1.2 Mandattid
Ledamot i Förste kurators råd väljs för ett år. Två ledamöter väljs för ett verksamhetsår och en ledamot väljs för ett läsår.
5.1.3 Åligganden
att på uppdrag av styrelsen inhämta och sammanställa information samt bereda och utgöra rådgivande organ i relevanta frågor,
samt
att utgöra stöd och rådgivande organ för Förste kurator.

5.2 Andre kurators råd
5.2.1 Sammansättning
Andre kurators råd består av Andre kurator och tre valda ledamöter.
5.2.2 Mandattid
Ledamot i Andre kurators råd väljs för ett år. En ledamot väljs för ett verksamhetsår och två ledamöter väljs för ett läsår.
5.2.3 Åligganden
att på uppdrag av styrelsen inhämta och sammanställa information samt bereda och utgöra rådgivande organ i relevanta frågor,
samt
att utgöra stöd och rådgivande organ för Andre kurator.

5.3 Tredje kurators råd
5.3.1 Sammansättning
Tredje kurators råd består av Tredje kurator och tre valda ledamöter.
5.3.2 Mandattid
Ledamot i Tredje kurators råd väljs för ett år. Två ledamöter väljs för ett verksamhetsår och en ledamot väljs för ett läsår.
5.3.3 Åligganden
att på uppdrag av styrelsen inhämta och sammanställa information samt bereda och utgöra rådgivande organ i relevanta frågor,
samt
att utgöra stöd och rådgivande organ för Tredje kurator.

5.4 Fastighetsråd
5.4.1 Sammansättning

Fastighetsrådet består av en Skattmästare och tre valda ledamöter.
5.4.2 Mandattid
Ledamot i Fastighetsrådet väljs för ett år. En ledamot väljs för ett verksamhetsår och två ledamöter väljs för ett läsår.
5.4.3 Åligganden
att på uppdrag av styrelsen inhämta och sammanställa information samt bereda och utgöra rådgivande organ i relevanta frågor,
samt
att utgöra stöd och rådgivande organ för Skattmästare.

5.5 Finansråd
5.5.1 Sammansättning
Finansrådet består av en Skattmästare och tre valda ledamöter.
5.5.2 Mandattid
Ledamot i Finansrådet väljs för ett år. En ledamot väljs för ett verksamhetsår och två ledamöter väljs för ett läsår.
5.5.3 Åligganden
att på uppdrag av styrelsen inhämta och sammanställa information samt bereda och utgöra rådgivande organ i relevanta frågor,
samt
att utgöra stöd och rådgivande organ för Skattmästare.

6. Nationens nämnder
6.1 Revisionsnämnden
6.1.1 Sammansättning
Revisionsnämnden består av en fackrevisor och fyra övriga ledamöter, varav en utses till ordförande.

6.1.2 Mandattid
Nämndens ledamöter väljs för ett verksamhetsår.

6.1.3 Valbarhet
Fackrevisor behöver ej vara landsman. Ledamot i nämnden får inte vara befattningshavare i nationen.

6.1.4 Beslutsmässighet
Revisionsnämnden är beslutsmässig då ordföranden och minst två övriga ledamöter är närvarande.

6.1.5 Åligganden
Revisionsnämnden åligger
att förrätta revision av samtliga förvaltningar och räkenskaper,
att granska nationens alla protokoll, verksamhetsberättelser och andra handlingar,

att kontrollera att nationens verksamhet ej stridit mot stadgar, reglementen eller allmän lag, samt
att upprätta revisions- och granskningsberättelser.

6.1.6 Revisionsberättelsens innehåll
Revisionsberättelsen ska innehålla till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet.

6.1.7 Åtgärder vid kurators eller Skattmästares avgång
Avgår kurator eller Skattmästare före mandattidens utgång ska dennes förvaltning snarast revideras. Revisionsberättelsen skall
framläggas på det lagtima landskap som följer närmast efter dennes avgång.

6.1.8 Informationsplikt
Det åligger nationens befattningshavare att ge revisionsnämnden erforderlig information.

6.1.9 Reglemente
Revisionsnämndens arbete beskrivs närmare i reglemente för Kalmar nations revisionsnämnd.

6.2 Besvärsnämnd
6.2.1 Sammansättning
Nationens besvärsnämnd utgörs tre ledamöter, varav en utses till ordförande.

6.2.2 Mandattid
Nämndens ledamöter väljs för fem verksamhetsår.

6.2.3 Valbarhet
Ledamot behöver ej vara landsman. Ledamot i nämnden får inte vara befattningshavare i nationen.

6.2.4 Åligganden
Nämnden åligger
att pröva besvär som landsman inom stadgad tid anför mot sådana beslut eller åtgärder av nationens organ eller befattningshavare
som beskrivs i följande tre paragrafer,
att pröva annat besvär som landsman inom skälig tid anfört mot beslut eller åtgärd av nationens organ eller befattningshavare,
samt
att utgöra Studentbostadsstiftelsen Rackarnäbbets besvärsnämnd.

6.2.5 Besvär över valförfarande
Besvär över valförfarande enligt kapitlet Allmänt val ska inlämnas till Förste kurator senast två dagar efter valets förrättande.

6.2.6 Besvär i stipendieärende
Besvär över beslut i stipendieärenden ska inlämnas till Förste kurator senast 14 dagar efter tillkännagivandet. Med
tillkännagivandet menas tidpunkten då beslutet anslagits på nationens anslagstavla.

6.2.7 Besvär i hyresärende

Besvär över beslut i hyresärende ska inlämnas till Förste kurator senast fem dagar efter tillkännagivandet. Med tillkännagivandet
menas tidpunkten då beslutet anslagits på nationens anslagstavla.

6.2.8 Inhibition
Nämnden kan tillsvidare förbjuda verkställande av överklagat beslut eller åtgärd om den så finner nödvändigt.

6.2.9 Informationsplikt
Det åligger nationens organ och befattningshavare att ge besvärsnämnden all erforderlig information och hjälp.

6.2.10 Beslut
Nämnden ska skriftligen meddela alla berörda parter sina beslut. Beslutet ska innehålla att nämnden ogillar eller tillstyrker
besvären.
Vid tillstyrkande av besvär ska nämnden ålägga vederbörande organ eller befattningshavare att ompröva ärendet.

6.2.11 Slutgiltig prövning
Då organ eller befattningshavare efter av nämnden ålagd omprövning fattar samma beslut, kan nämnden efter förnyat tillstyrkt
beslut remittera ärendet till landskapet för slutgiltig prövning.

6.3 Valnämnden
6.3.1 Sammansättning
Nationens valnämnd består av åtta ledamöter varav tre väljs på landskap. Övriga fem poster innehas av Förste kurator, en
representant för klubbverket, Körförman, Teaterförman, den av Idrottsförmännen som sitter sin andra ämbetstermin samt en av
de två recentiorsförmännen som sitter sin andra ämbetstermin. Valnämnden utser bland de egna ledamöterna en ordförande och
en sekreterare.

6.3.2 Mandattid
De av landskapet valda ledamöterna innehar sitt ämbete under perioden från vårterminens första lagtima landskap till och med
samma landskap nästkommande år.
De mandat som innehas av Förste kurator, klubbverkare, Körförman och Teaterförman omfattar respektive ämbetsperiod.
Det mandat som innehas av Idrottsförman och recentiorsförman omfattar ämbetets andra termin.

6.3.3 Valbarhet
Ledamot av valnämnden får ej vara vald ledamot av styrelsen.

6.3.4 Åligganden
Valnämnden åligger
att i enlighet med dessa stadgar bereda samt anordna val av nationens styrelse, samt
att bereda de val som landskapet har att förrätta om annat ej stadgas.

6.3.5 Reglemente
Valnämndens arbete beskrivs närmare i reglemente för Kalmar nations valnämnd.

6.4 Stipendienämnd

6.4.1 Sammansättning
Nationens stipendienämnd består av Förste kurator och fyra valda ledamöter varav en utses till ordförande.

6.4.2 Mandattid
Nämndens ledamöter väljs för två verksamhetsår. Två ledamöter väljs varje jämnt årtal och två ledamöter varje ojämnt årtal.

6.4.3 Åligganden
att utdela de stipendier stipendier nationen anförtrotts i enlighet med respektive statuter.

6.4.4 Reglemente
Stipendienämndens arbete beskrivs närmare i reglemente för Kalmar nations stipendienämnd.

7. Nationens befattningshavare
7.1 Allmänt
Nationens befattningshavare tillsätts genom Allmänt val eller val på landskap, alternativt direkt av nationens styrelse.
Besvärs-, revisions- och valnämndens ledamöter är dock ej befattningshavare.

7.2 Ansvarighet
Befattningshavare är ansvarig inför det organ som valt denne. Besvärs-, revisions-, stipendie- och valnämnden samt styrelsen och
andra valda vid Allmänt val är ansvariga inför landskapet.

7.3 Valbarhet
Valbar är endast landsman om dessa stadgar inte föreskriver annat. Denne ska vara myndig och ej försatt i konkurs, samt får ej
avtjäna fängelsestraff eller annan påföljd för brott.
Landsman med förfallen skuld till nationen får ej kandidera i val till kuratorspost, styrelse eller revisionsnämnd.

7.4 Ersättare
Är befattningshavare för längre tid förhindrad att fullgöra sitt uppdrag kan styrelsen om den anser det nödvändigt utse en
ersättare för denna tid.

7.5 Inspektor
Till Inspektor ska väljas lärare vid Uppsala Universitet. Inspektorskandidat behöver ej vara landsman.

7.6 Inspektors åligganden
Inspektor åligger
att ägna uppmärksamhet åt och stödja nationens verksamhet.

7.7 Proinspektor
Till Proinspektor ska väljas lärare vid Uppsala Universitet. Proinspektorskandidat behöver ej vara landsman.

7.8 Proinspektors åligganden
Proinspektor åligger

att vara Inspektors ersättare,
att vara Inspektor behjälplig i dennes arbete inom nationen, samt
att ägna uppmärksamhet åt och stödja nationens verksamhet.

7.9 Förste kurators åligganden
Förste kurator åligger
att vara nationens ordförande,
att representera nationen,
att vara ledamot av styrelsen,
att fördela nyinkomna ärenden till lämpligt organ,
att utöva högsta verkställande ledning av nationens verksamhet,
att vara ledamot av valnämnden, samt
att vara ledamot av stipendienämnden.

7.10 Andre kurators åligganden
Andre kurator åligger
att vara ledamot av styrelsen,
att svara för bokföringen inom den del av nationens verksamhet som inte innefattar nationens fastigheter, fonder och långsiktiga
ekonomiska planering,
att vara nationens vice ordförande,
att vid Förste kurators förfall fullgöra dennes åligganden, samt
att representera nationen.

7.11 Tredje kurators åligganden
Tredje kurator åligger
att förestå programverksamheten,
att ansvara för programverksamhetens lager och redovisa dess försäljning till styrelsen,
att vid Andre kurators förfall fullgöra dennes åligganden,
att representera nationen.

7.12 Skattmästares åligganden
Skattmästare åligger
att vara ledamot av styrelsen, samt
att vara nationens ekonomiska och juridiska ombud.

7.13 Reglemente

Kuratorers, Skattmästares och övriga befattningshavares arbete beskrivs närmare i Kalmar nations reglemente för respektive
befattningshavare.

8. Allmänt val
8.1 Val
Styrelse väljs av landsmännen varje år i Allmänt val. Förste kurator väljs dock på landskap.

8.2 Valdag
Valet ska ske på en särskild valdag, tidigast den 1 november och senast den 15 november. Valdagen ska dock infalla senast tre
dagar före höstterminens sista landskap.
Styrelsen fastställer valdag senast tre veckor innan valet ska förrättas. Styrelsen ska omgående kungöra detta beslut på nationens
anslagstavla.

8.3 Nominering
Skriftligt förslag till nominering av kandidater ska vara valnämnden tillhanda senast 27 dagar före valdagen. Alla landsmän får
nominera kandidater.
I rätt tid föreslagen person som är valbar ska tillfrågas av valnämnden och samtidigt underrättas om de förpliktelser som
förtroendeposten omfattar.
Förklarar denne sig villig att kandidera ska denne nomineras som kandidat.

8.4 Vallokal
Valnämnden bestämmer vallokal och de tider denna ska hållas öppen. På valdagen ska dock vallokalen hållas öppen minst fyra
timmar.

8.5 Valsedel
Vid valet kan endast användas av valnämnden fastställd valsedel.

8.6 Röstkort
Senast tolv dagar före valdagen ska valnämnden sända röstkort, valsedel och anvisningar om valförfarandet till alla landsmän.

8.7 Valförrättning
Under valförrättningen ska minst två valförrättare närvara i vallokalen. Valförrättare ska vara ledamot av valnämnden eller av
valnämnden utsedd landsman.
Den som upptagits på valsedeln får inte vara valförrättare.

8.8 Röstandes skyldigheter
Röstande är skyldig att uppvisa legitimation och kvitto på betald terminsavgift.

8.9 Röstning per post
Landsman kan rösta genom att med posten eller på annat sätt sända sin valsedel och sitt egenhändigt undertecknade röstkort till
valnämnden. På så sätt avgiven röst gäller endast om den kommit valnämnden tillhanda före valets avslutande.

8.10 Röstsammanräkning

Omedelbart efter valets avslutande ska de avgivna rösterna räknas.
Varje landsman äger rätt att närvara vid rösträkningen, som ska ske under uppsikt av minst två valförrättare.

8.11 Valprotokoll
Det åligger valnämndens ordförande att tillse att protokoll förs över röstsammanräkningen.
Protokoll ska omgående anslås på nationens anslagstavla. Protokollet ska granskas av höstterminens sista lagtima landskap.

9. Övrigt
9.1 Seniorer
9.1.1 Syfte
Landsman kan tilldelas benämningen senior som erkännande av flerårigt engagemang i nationen.
9.1.2 Val
Seniorer väljs av landskapet på förslag av styrelsen bland förtjänta medlemmar som varit medlemmar i minst sex terminer. Dock
kan landsman som gjort sig särskilt förtjänt bli vald till senior även efter ett lägre antal terminer.
Kurator blir senior vid tillträde.

9.2 Alumnverksamhet
9.2.1 Uppgifter
Kalmar nations alumnverksamhets syfte är att knyta tidigare landsmän till nationen.
9.2.2 Organisation
Alumnverksamheten leds av en alumnsekreterare och, om ett sådant utsetts, ett alumnråd.
9.2.3 Alumnsekreterare
Alumnsekreteraren väljs av Kalmar nations landskap bland nationens alumnmedlemmar. Alumnsekreteraren behöver inte vara
landsman.
9.2.4 Reglemente
Alumnverksamheten beskrivs närmare i reglemente för Kalmar nations alumnråd.

9.3 Hjalmar Appeltoffts stipendienämnd
9.3.1 Sammansättning
Hjalmar Appeltoffts stipendienämnd består av Inspektor, Förste kurator och en av landskapet vald ledamot.
9.3.2 Åligganden
Hjalmar Appeltoffts stipendienämnd åligger
att utdela stipendier ur Hjalmar Appeltoffts stipendiefond.

9.4 Nationens tidning

9.4.1 Benämning
Nationens tidning benämns Gyckeln.
9.4.2 Redaktion
Tidningen ska ha en ansvarig utgivare och en redaktion.
9.4.3 Reglemente
Redaktionens arbete beskrivs närmare i reglemente för Kalmar nations tidning.

9.5 Representation
9.5.1 Kuratorskonventet
Nationen representeras i Kuratorskonventet i Uppsala av Förste kurator och Andre kurator.
9.5.2 Klubbmästarkonventet
Nationen representeras i Klubbmästarkonventet i Uppsala av Tredje kurator.
9.5.3 Bortom Bullret
Nationen ska vara representerad i Studentbostadsstiftelsen Bortom Bullrets styrelse genom representant utsedd av styrelsen samt
ledamot och suppleant valda på landskap.
9.5.4 Rackarnäbbet
Nationen ska vara representerad i Studentbostadsstiftelsen Rackarnäbbets styrelse genom representant utsedd av styrelsen samt
två ledamöter med suppleanter valda på landskap.
9.5.5 Övrig representation
Övrig representation finns beskriven i Kalmar nations reglemente.

10. Stadgar, Reglementen, Instruktioner och Arbetsordningar
10.1 Reglemente
Med reglemente menas i dessa stadgar av landskapet antagen föreskrift för av detta valt organ, enskild befattningshavare eller
styrelse.
10.2 Instruktion
Med instruktion menas i dessa stadgar av styrelsen antagen föreskrift för av denna valt organ eller vald befattningshavare.
10.3 Arbetsordning
Med arbetsordning menas i dessa stadgar av organ antagen föreskrift för dess egen verksamhet.
10.4 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske genom likalydande beslut med två tredjedels majoritet av två på varandra följande lagtima
landskap.
En revision av stadgarna ska göras varje med fem jämnt delbart årtal.

10.5 Ändring av reglemente
Ändring av reglementen och arbetsordning för landskap kan ske på lagtima landskap.
10.6 Avyttrande av fast egendom
Avyttrande av fast egendom kan ske genom likalydande beslut med två tredjedels majoritet av två på varandra följande lagtima
landskap.
10.7 Upplösning
Beslut om nationens upplösning får ej fattas.
Beslut får ej heller fattas vilket innebär skingring av nationens samlade förmögenhet.
—
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