
 

 

Viktig information gällande digital närvaro 
på nationsmötet  

 
Ärade medlemmar,  
 
Den rådande pandemin har lett till direktiv från myndigheter som begränsar offentliga 
sammankomster till högst 50 personer, samt råder att, om möjligt,  skjuta upp årsmöten och 
liknande, om mötet kräver att deltagarna träffas på samma plats. Av den anledningen har 
Quratelet, i samråd med Inspektoratet och Seniorskollegiet beslutat att hålla nationsmötet den 
08/04 delvis digitalt via Zoom. Detta innebär vissa strukturella förändringar som förklaras 
nedan.  
 
Kontroll av identitet och medlemskap 
För att kunna kontrollera att det endast är berättigade individer som deltar på nationsmötet, som 
enligt stadgan 2.3 & 2.5 innebär medlemmar samt stödmedlemmar, kommer alla som önskar att 
delta behöva föranmäla sig. Medlemskapskontroll kommer sedan att utföras på samtliga anmälda, 
och endast berättigade individer kommer att få inbjudan till Zoom, via e-post adressen som 
angivits på anmälans formulär. Anmälan stänger den 08/04 kl. 17.30.  
 
Anmälan görs via följande länk https://forms.gle/nZuFjxBfDsL1Rbw97  
 
Krav för digital närvaro: 

- Giltig föranmälan med korrekt ifylld och fungerande e-postadress   
- Giltig medlemskap, påvisad genom fullbordat medlemskapskontroll  
- Fungerande dator, telefon eller annat enhet  med fungerande och påslagen kamera och 

mikrofon.   
- Att zoom är förinstallerat på enheten man planerar använda  
- 1 person per enhet. Det är alltså inte tillåtet att vara flera personer som är  anslutna via 

samma enhet  
 
Kontroll och fastställande av röstlängd.  
För att säkerställa den demokratiska processen, samt säkerställa att endast närvarande och 
berättigade individer får rösta kommer följande krav att ställas:  
 

- Giltig medlemskap (Stödmedlemmar äger enligt stadgan 2.5 rätt att närvara och yttra sig 
vid nationsmöten men inte rösträtt.) 

- Närvaro under hela mötets gång, som säkerställs genom incheckning och utcheckning 
- Att samtliga krav för närvaro fullföljs.  

https://forms.gle/nZuFjxBfDsL1Rbw97


 

Röstning kommer att ske på två olika sätt: 
 

- Röstning per acklamation 
- Sluten votering via ADoodle   

 
Vid sluten votering kommer samtliga närvarande och röstberättigade medlemmar att få en 
länk till skickad till e-postadressen som angivits på anmälans formulär. Sluten votering kommer 
att vara anonym.   
 
Spridning av känslig information 
För att minska spridningen av känslig information till oberättigade individer kommer 2019s 
bokslut inte att skickas eller läggas upp som en bilaga. Samtliga medlemmar är välkomna att 
läsa den på kontoret 09-17 fram tills den 04/08. 
 
Quratelet, i samråd med Inspektoratet och Seniorskollegiet råder samtliga medlemmar på Östgöta 
Nation att närvara digitalt, med undantag för personer som kandiderar eller motkandiderar 
poster. Detta för att kunna säkerställa att samtliga kandidater har samma förutsättningar under 
mötets gång, och på det sättet garantera ett rättvist och demokratiskt val.  
 
Samtliga frågor hänvisas till quratorn, och kan skickas till q@ostgota.nu  

 
 
 
 

 
 

Varmt välkomna! 
Diego Niño Cortés, Qurator 

 


