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Information till förslag på ny stadga 
 
Under den pågående pandemin så har brister i stadgan uppdagats vilket har begränsat 
möjligheter, försvårat arbete och uppvisat gråzoner i ansvarsfördelning. Därav har 
Seniorskollegiet föreslagit uppdateringar i stadgan för att öppna upp för möjligheter, 
underlätta arbete samt klara upp gråzoner i ansvarsfördelning.  
 
Syftet med detta förslag är att underlätta arbetet för Qurtel och Seniorskollegier, både till 
vardags men även under krissituationer.  
 
Tillägg på punkt 3.7 
Med detta tillägg öppnar vi upp för möjligheten att hålla nationsmöten virtuellt. Det 
valdes att formulera det på dessa vis, istället för som en force majeur-klausul, då vi ej vill 
låsa oss till att endast kunna hålla virtuella möten vid kris då samhället i stort håller på att 
övergå mer till den digitala sfären. Därav föreslår Seniorskollegiet denna ändring.  
 
Ny punkt 5.2 samt efterföljande numerära ändringar 
Denna nya punkt förtydligar ansvaret som Seniorskollegiet har gentemot nationen. 
Nationens studiesociala verksamhet innebär allt som nationen gör, både kortsiktigt och 
långsiktigt. Denna formulering valdes istället för ”nationens verksamhet” då det även 
innefattar huset vilket Seniorskollegiet ej ansvarar för. Ibland annat punkt 6.1 står det 
tydligt att Quratelet ansvarar för den operativa delen av den studiesociala verksamheten 
vilket de alltid har varit. Med denna punkt blir det tydligt att det är Seniorskollegiets 
skyldighet att arbete med Quratelet, vilket de gör idag. Med denna formulering är det 
seniors befogenhet och skyldighet att engagera sig i arbetet och inte endast övervaka att 
det sker i enlighet med stadgan. Denna punkt är till för att klara upp gråzoner som 
uppstår idag och därav föreslår Seniorskollegiet denna ändring.  
 
I och med att detta är en punkt som läggs till följer därav numerära ändringar i de 
efterföljande punkterna.  
 
Numerär ändring punkt 10.13 samt 10.13 
Det uppdagades att numret 10.12 upprepades på två olika punkter. Det har nu rättats till 
med numerära ändringar på efterföljande punkt.  
 
Ny punkt 16.4 
Med denna punkt får Seniorskollegiet mandat att åsidosätt regleringar i stadgan vid akuta 
situationer. Dessa åsidosättanden ska godkännas på ett nationsmöte. Det innebär alltså 
om Seniorskollegiet tar beslut om att åsidosätta regleringar i stadgan måste nationsmötet 
godkänna detta beslut då nationsmötet är nationens högst beslutande organ, i enlighet 
med stadgan som den är idag. Det förhindrar även att Seniorskollegiet utnyttjar denna 
paragraf i excess. Nationsmötet är det organ som återställer beslutet om det ej beslutats 
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att åsidosättandet är tidsbegränsat. Om det är så att beslutet att åsidosätta stadgan och 
beslutet sedan återställs innan nästkommande ordinarie nationsmöte så ska beslutet 
redogöras för nationsmötet så att nationens medlemmar får information och får 
förståelse för varför beslutet togs. Med detta tillägg kan Seniorskollegiet, tillsammans 
med Quratel, ta snabba beslut vid akuta situationer och därav föreslår Seniorskollegiet 
detta tillägg.  
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Seniorskollegiet VT20 genom Malin Rickle 
 


