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Organisationen
Nationen och pandemin
2020 var ett väldigt unikt och utmanande år för nationen. På grund av Covid-19 och dess påverkan
på samhället, i form åtstramade restriktioner, hårdare regler för evenemang och
restaurangverksamheter, samt uppmaningen om att minska fysiska möten mellan människor så
mötte nationen stora utmaningar för dess verksamheter, dess inkomstkällor samt för rekryteringen
av nya medlemmar. Detta visade sig tydligt i att 2020, som ur ett besökare- och inkomstperspektiv
startade väldigt väl, med fyllda och inkomstgenererande verksamheter som klubbar, sittningar, pubar
och andra extra externa verksamheter, inte kunde se det projicerade positiva ekonomiresultat eller ta
emot lika många besökare efter pandemins start som planerat under början av året.
Med detta i åtanke, blev organisationens främsta fokus att kraftsamla, omstrukturera och anpassa sig
till de nya krav som ställdes av utomstående aktörer, så som myndigheter, samt kunna leva upp till
förväntningar av våra medlemmar och försätta erbjuda en relevant mötesplats och ett andra hem
för studenter i Lund. Av den anledningen ck era projekt läggas på is av Quratelet, samt ett ertal
evenemang så som:
•

Lansering av digitala förköp till nationens klubbar via WEIQ

•

Lansering av nytt merch och e-butik för den

•

Återstart av Brunchen samt Söderströms Källare

•

Skapandet av en arbetsmiljöpolicy för nationen. (Grundläggande version skapades av PQS
Jonathan Wintoft med hjälp av Seniors under VT20)

•

Siste April, som 2020 skulle gästas av nya artister

•

Fysisk Första Maj Lunch

•

Sångboksgenomsjungning

•

Fest Filbyterium Lundense

•

Punschfesten 2020

•

Fysisk Julfest

Istället arbetade Quratelet med hantering av Corona pandemin i form av:

Öppning av verksamheten HT20
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•
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Nedstängningen av nationens fysiska verksamhet riktad mot allmänheten från och med
2020-03-18 terminen ut
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•

•

Nedstängningen av nationens fysiska verksamhet riktad mot allmänheten från och med
2020-11-19 året ut

•

Omställning av verksamheter för att följa myndigheternas råd och restriktioner:

Quratelet fokuserade mycket på att möjliggöra för så många utskott som möjligt att bedrivas på ett
pandemi-vänlig sätt. Detta tog form i:
•

Informationsutskick till medlemmar och allmänheten

•

Skapandet av nya regler för gäster

•

Skapandet av nya rutiner för jobbare

•

Nedstängning av klubbar och eventuellt sittningar samt omställning av dessa till Pubar

•

Införskaffandet av WEIQ för att möjliggöra kontaktlösa beställningar på våra verksamheter

•

Intern verksamhetsutveckling

- Digitalisering
Nationen fokuserade även på att hitta nya digitala sätt att nå ut till våra medlemmar och nya sätt att
bedriva verksamheten. Därför blev digitalisering ett fokus område, och det möjliggjorde både
nationens fortsatta interna arbete och att roliga traditioner kunde äga rum. Bland annat höll
nationen för första gången en digitalt Första Maj Lunch, en digital Julfest, digitala Seniorsmöten,
Nationsmöten, samt vissa förmannaaktiviteter och NATU aktiviteter.
- Intern krishantering
Pandemin innebar många stora utmaningar för nationen, dess kortsiktiga välmående och dess
långsiktiga överlevnad. Därför jobbade Quratelet mycket med att hitta sätt att minska pandemins
kortsiktiga negativa effekter. Ett stort fokusområde inom detta var ekonomin, där man gjorde ett
övergripande analys av nationens nanser, och drastisk minskade fasta kostnader, samt såg över
verksamhetsrutiner för att minska rörliga kostnader. Målet var att minska de projicierade förluster,
väga upp för förlorade intäkter och på det sättet säkerställa att nationens nansiella tillgångar skulle
minska så lite som möjligt som en direkt följd av pandemin. Quratelet jobbade även med att
säkerställa extern ekonomisk hjälp i form av sponsring, bidrag från Sparbanken Finn, Lunds
Universitet och Sesus, samt deltog i att påbörja processer med andra aktörer inom Studentlivet för
att få ytterligare bidrag från kommunen.
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- Fortlevnad av Östgöta andan
Quratelets jobb har alltid nationens medlemmars bästa som utgångspunkt. Därför jobbade vi
mycket med att erbjuda aktiviteter för förmän och aktiva medlemmar. I den andan anordnades
både fysiska och digitala aktiviteter som endast var riktade mot förmän och aktiva medlemmar, för
att se till att belöna och tacka de människor som trots nya och läskiga omständigheter jobbade för

nationens fortlevnad. Quratelet gjorde även detta i hopp att minska känslan av isolering och
ensamhet, och förhoppningsvis förgylla våra aktivas studietid, samt ge möjligheten att hitta sätt att
koppla bort från studierna genom att utvecklas personligt och professionellt genom våra utskott.
Därför hade vi era interna evenemang, som förmannasittningar, förmannapubar, digitala
förmannaaktiviteter med mer. Vi lyckades till och med anordna en förmannaresa, trots att 2/3 av
Quratelet befann i karantän på grund av sjukdom och inte kunde följa med! Vi öppnade även upp
gillestugan för förmän och aktiva, för att användas i form av studieplatser.
- Fest Pandemonium Lundense
Som en följd av pandemin så ställdes 2020s upplaga av Fest Filbyterium Lundense in. Istället hölls
Fest pandemonium Lundense, en bal i förminskad format på AF-Borgens Athen. Balen var endast
för förmän, aktiva och vissa särskilt inbjudna representanter från vännationer och Lunds stuentliv.
Under kvällen installerades Ann Brisfors som Östgöta Nations ProInspektor, och Jonas Ricke
tackades inof ciellt av för hans insatser som ProInspektor för nationen. Trots en förminskad format,
med ca 90 väl utspridda gäster, blev Fest Pandemonium Lundense en oförglömlig kväll i sann ÖGanda.
Sommararbete
Under sommaren 2020 arbetade Quratelet tillsammans med Husförmännen. Quratelet jobbade
främst med uppfräschning av nationens lokaler, genom att måla om delar av gillesstugan, rengöring
av takplattor, omstrukturering av vinds- och södis-förrådet, ommöblering av expeditionen, samt
ombyggnation av garderoben. Sommaren gav Quratelet även möjlighet till att bättre anpassa
verksamhetslokalerna inför starten av verksamheten HT20 efter vårens nedstängning.

Seniors
Nya förmannaposter
Under 2020 tog seniors fram två nya förmannaposter: Punschgeneral samt Alumniförman. Posterna
togs fram som följd av Seniors tidigare arbete runt Punschfesten och Alumniverksamheten. Därmed
överlämnades arbetet med både Punschfest och Alumniverksamhet från Seniors till Quratelet, för
att gå från en planeringsfas till operationell fas.
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Ny ProInspektor
Under våren 2020 arbetade Seniors med rekryteringen av en ny ProInspektor. Qurator Emeritus
Gustaf Moberg rekryterades för att hjälpa till med att hitta passande kandidater. Kollegiet beslutade
eventuellt att nominera till Nationsmötet Qurator Emerita Ann Brisfors, som visade sig positiv till att
kandidera till att bli Östgöta Nations nya ProInspektor. På Seniors rekomendation valdes hon därför
under vårterminens tredje nationsmöte den 20e maj och installerades på Fest Pandemonium
Lundense 2020.

Värvargruppen
Under vårterminen 2020 utvärderade Värvargruppen omstruktureringen av novischeiet, i synnerhet
novischförmännens arbete. Man kom fram till att nya strukturen fungerade väl, gjorde planering
och utförande lättare samt motiverade både Novischförmän samt inskrivare att prestera. I
utvärderingen togs det även fram en guide-line till Quratelet inför novischperioden, med bland
annat inskrivningsmål.
Under höstterminen fokuserade värvargruppen på den digitala marknadsföringen och hur nationen
kan dra nytta av den framöver. Det gjordes genom en enkät som skickades ut till novischer, där man
huvudsakligen frågade hur man hade fått upp ögonen för nationen. Resultaten presenterades för
PR-gruppen och dåvarande Q Electa Marta Celina Brejwo, Gruppen analyserade även dåvarande
inskrivningssiffror och visade att vi under HT20 var en av tre nationer i Lund som redovisade högre
inskrivningssiffror än motsvarande period 2019.
Verksamhetsgruppen
Verksamhetsgruppen arbetade med att uppdatera DownTown för att göra det mer attraktivt. Detta
gjordes genom att samtala med ansvariga förmän, samt quratelet. Man kom fram till att det fanns
möjligheter för att göra konceptet mer attraktiv genom en förnyad gra sk pro l samt eventuella
uppgraderingar av belysningssystem och annat dekor i gillestugan. Projektet lämnades över till
Quratelet HT20. Utöver det arbetade gruppen med bland annat införandet av en E-sport lag till
nationen. Arbetet med det fortsätter 2021.
Ekonomigruppen
Ekonomigruppen arbetade under hela året med att stötta PQE i sitt arbete om att minska nationens
fasta kostnader. Utöver det arbetade gruppen med mer långsiktiga frågor, så som Quratelets
framtida arvodering, placering av fonder, och nya sätt att minska kostnader och öka intäkter för
nationens långsiktiga ekonomiska välmående.
Korttidspermittering av Quratelet
Under våren 2020 beslutade Seniorskollegiet att korttidspermittera Quratelet. Beslutet togs för att
minska en av nationens större fasta kostnader; Quratelets arvodering. Som följ permitterades VT20s
Quratel, varav Qurator och PQE permitterades även under höstterminen. Vårens PQS, Jonathan,
permitterades tills slutet av hans mandatperiod. Höstens PQS, Auden, permitterades ej.
Stadgerevidering
Under den pågående pandemin så har brister i stadgan uppdagats av seniors, vilket begränsade
möjligheter, försvårade arbete och uppvisade gråzoner i ansvarsfördelning. Därav föreslog
Seniorskollegiet en uppdateringar i stadgan för att öppna upp för möjligheter, underlätta arbete
samt klara upp gråzoner i ansvarsfördelning. Syftet med detta var att underlätta arbetet för Qurtel
och Seniorskollegier, både till vardags men även under krissituationer. Ändringarna var följande:
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Tillägg på punkt 3.7
Med detta tillägg öppnades upp möjligheten att hålla nationsmöten virtuellt.
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•

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. I bland 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
arbeta 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 var ämnad till för att klara upp gråzoner som uppstod under
pandemin. 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 10.14
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.

Nationsmöten
Under 2020 ägde sex stadgeenliga nationsmöten rum. Det första var ett fyllnadsval den 05
februari.Stormötet under våren ägde rum den 08 april då det bland annat valdes en ny Husförman
och ProQurator Social. Vårens sista möte ägde rum den 20maj, och här skedde den reviderade
stadgans första läsning, samt valet av Ann Brisfors som ProInspektor.
Höstens första ägde rum den 11 september och här skedde den reviderade stadgans andra läsning,.
Höstens stormöte ägde rum den 28 oktober då det bland annat valdes inen ny Qurator och
ProQurator Ekonomi. Höstens sista möte var ett fyllnadsval och ägde rum den 25 november. Nytt
för året var att endast ett möte hölls fysiskt på nationens gillestuga. Av resterande fem möten hölls en
delvis digitalt, och fyra helt digitalt, för att följa restriktioner och rekommendationer gällande
pandemin.

Besökarantalet på nationsmötena har skiftat. Under stormöten är intresset ofta högre än på andra
möten, särskilt då det fanns motkandidater till poster, och både under våren och hösten var antalet
medlemmarpå plats cirka 40-60 personer. Resterande möten lockar dock en mindre publik och
generellt under 2020 låg deltagarantalet på cirka 10-30 personer. Nytt för året var att ertalet möten
hölls digitalt, för att följa restriktioner och rekommendationer.
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Medlemsantalet
Medlemsantalet är sedan våren 2011 ständigt sjunkande. Vårens medlemsantal låg på 1012

Något positivt var att antalet novischer som skrev in sig på Östgöta Nation ökade markant under
2020. På våren hade nationen 84 novischer. På hösten hade nationen 259 novischer, vilket gjorde oss
en av endast tre nationer som redovisade ökad antal novischer i jämförelse med samma period 2019.
Medlemsavgift
Under 2020 höjde era organisationer inom Lunds studentliv sina medlemsavgifter. Diskussioner
gjordes i hopp om att samtliga nationer som ingår i Kuratorskollegiet (KK) skulle höja sina avgifter
med 10kr. En gemensam höjning blev dock inte resultatet, då olika organisationer valde att inte höja
eller höja med mer än 10kr.
Då ett beslut fanns från ett tidigare nationsmöte om att höja avgiften, så rapporterade Östgöta
Nation en höjning på 10kr till Terminsräkningsföreningen (TRF) under våren 2020. Därmed blev
nationens medlemsavgift 110kr från och med HT20.
Representation
Quratelet har under året medverkat i följande nationsgemensamma styrelser och arbetsgrupper:
Kuratorskollegiet, Inköpskollegiet, Ekonomikollegiet, Studentlunds Kommunikationsgrupp,
Studentlunds Beredningsgrupp, Studentlunds Stormöten, Akademiska Föreningens överstyrelse,
nationens egna styrelse Seniors samt husstyrelsen för Ostrolocus. Quratelet har även medverkat i
era tillfälliga externa arbetsgrupper som arbetade med pandemihantering, och Quratorn har även
medverkat i två frukostmöten med Lunds Universitets leding.
Nationen har representerats intern och externt på era olika evenemang, trots pandemin, så som
Lunds Universitets årshögtid och Lunds Nations Gåsafesten. Tyvärr kunde vi inte representera på
någon av våra vännationers baler, som Quratelet annars brukar göra, då VSO Helsinki, Östgöta
Nation i Uppsala och Lunds Nation ck ställa in sina balen till följd av pandemin.
Nationen har även representerat på ett ertalet baler i Lund. Under våren representerades Nationen
påföljande baler; Västgöta Nations Nyckelorden samt Sydskånska Nationens Knävlingagillet. Under
hösten representerades Nationen på följande bal: Hallands Nations Hedvigbalen. Det var planerat
att representera på er baler, men dessa blev tyvärr inställda på grund av pandemin.
Sammanfattningsvis var samtliga av dessa evenemang mycket trevliga och gav inte endast en stor
inblick i hur de andra organisationerna träffas men gav även möjlighet att träffa representanter från
många olika nationer.
För att ytterligare stärka banden med våra vämnationer, och andra organisationer inom Lunds
studentliv så bjöds även of ciella representanter från dessa organisationer till att närvara på Fest
Pandemonium Lundense.
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Avslutningsvis
2020 är inte ett år som jag kommer att se tillbaka på med ren och skär glädje. Året visade sig vara
ett extremt påfrestande och utmanande år. Men trots många djupa svackor, fanns det även roliga
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medlemmar, vilket gjorde att vi gick om Hallands nation och blev den sjunde största nationen i
Lund. Under hösten var medlemsantalet 1009 medlemmar.

och lärorika toppar, och jag kommer aldrig att sluta imponeras över glöden som så många individer
i min omgivning visade under pandemin. Jag kan inte annat än häpnas över beslutsamheten som så
många av er visade, när ni vägrade ge upp, och hjälpte mig, Quratelet, och nationen att ta oss
igenom 2020. Därför skulle jag vilja rikta ett stort tack för ett annorlunda år i Östgöta Nations tjänst
och för att ni hedrat mig med förtroendet jag ck. Jag vill rikta ett extra stort tack till mina
Quratelskollegor, tack till Inspektoratet, Seniors, samt Husförmän för allt stöd, alla roliga stunder
och tack till Östgöta Nation.
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Stockholm den 29 maj 2021
Diego Nino Cortés,
Qurator Östgöta Nation 2020

