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Inspektor: Carl-Henric Nilsson
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ProQurator Ekonomi: Anna Ström Lind
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Östgöta Nations seniorskollegium 2021:
(Inklusive adjungerade)
Våren 2021
Inspektor: Carl-Henric Nilsson
ProInspektor: Ann Brisfors
Ledamot: Auden Ti
Ledamot: Mårten Augustsson
Ledamot: Julia Carldén
Ledamot: Ilda Kahrimanovic
Qurator: Marta Celina Brejwo
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Husförman: Hans Elmér
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Hösten 2021
Inspektor: Carl-Henric Nilsson
ProInspektor: Ann Brisfors
Ledamot: Auden Ti
Ledamot: Mårten Augustsson
Ledamot: Malin Rickle
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Organisationen
Påföljder av pandemin VT21
Likt året innan präglades 2021 till största del av Covid-19 pandemin och de sociala samt ekonomiska
motgångarna till följd av den. Mellan januari och september begränsades majoriteten av nationens
evemenang och verksamheter av pågående restriktioner samt rekommendationer. Dessa begränsningar
innebar bland annat fortsatt övergång från fysiska till digitala möten, hårda regler för
restaurangversamheter samt oförmögenhet att hålla i större evenemang eller klubbversamheter. Detta
ledde till ett stort bortfall av potentiell inkomst då varken sittningar eller klubbar, som vanligtvis står för
en betydande del av nationens omsättning, kunde hållas. På grund av den ansträngda ekonomiska
situationen beslutades det inom seniors att ProQurator Ekonomi (PQE) och ProQurator Social (PQS)
skulle nedgraderas till halvtidstjänster. Då detta ledde till att sittande PQS gick av sin post bestod
Quratelet VT21 endast av två personer.
Stort fokus under vårteminen lades på att öka våra intäkter samt medlemsantalet och minska våra fasta
kostnader. Intäktsökningen genomfördes genom att uppmärksamma de typer av versamhet som kunde
hållas öppna restriktionsenligt, huvudsakligen våra restaurangverksamheter. Pub punkan höll öppet
varje vecka, vi återinförde ett förändrat koncept av brunchen genom att hålla öppet under lördagar då
vi har serveringstillstånd, och vi skapade middagskonceptet ”Adelgatan 4” som innebar en
trerättersmiddag till vilken man bokade bord i förväg. Novischperioden VT21 fick anpassas efter
dåvarande omständigheter och faddergrupperna träffades i mindre grupper och format under
novischperiodens gång Vi beställde även in ny merch för försäljning och öppnade upp vår efterlängtade
ÖG shop som även hittade sin plats på nationens hemsida.
I och med det minskade medlemsantalet på nationen såväl som i resterande delar av Studentlund
påbörjades arbetet mot kampanjer och förändringen av PR-utskottet för att attrahera fler framtida
medlemmar. Medlemstappet berodde dock till stor del på pandemin och det faktum att nationerna
under denna tid inte kunde erbjuda mervärdet som studenterna var vana vid under vanliga
omständigheter. Trots att flera digitala evenemang blev av var de, som förutsatt, tyvärr inte i närheten
av lika populära.
På grund av pandemin kunde följande evenemang tyvärr inte bli av under vårterminen:
•
•
•
•

Novischfesten (denna blev av i digitalt format istället)
Sångboksgenomsjungningen
Siste April firandet
Fysisk första maj-lunch (även denna blev av digitalt)

Däremot ställdes Quratelets fokus på följande delar av organisationen och dess verksamhet:
•
•
•
•
•
•

Lansering av ÖG shoppen med tillhörande ny merch i form av slipsar och scrunchies
Återupptagande av arbetet med jubileumsboken
Fortsatt omstrukturering och anpassning från fysiska till digitala mötesforum
Utveckling av restaurang och idrottsverksamheter
Utveckling av PR-utskottet i form av införande av ny roll (mer om detta under ”Seniors”
nedan)
Återupptagande av alumniverksamheten och uppbyggnad av relationen till nationens alumner

•
•
•

Anpassning av pågående verksamheter enligt kontinuerligt ändrade rekommendationer och
restriktioner
Minskning av nationens fasta kostnader och omförhandling av avtal
Intern verksamhetsutveckling

Under vårterminen hölls även tre evenemang för våra förmän i enlighet med de restriktioner som
fanns. Den 14e mars begav vi oss ut på en förmannahike i mindre grupper, medan den 13e april kunde
vi samlas på Ericssons bar för mat och häng. Terminens sista förmannatack kom i form av en sittning
den 6e juni.

Återöppningen HT21
Trots att höstterminens novischperiod fortfarande begränsades av pandemin och restriktioner såg vi en
positiv trend i nationens medlemsantal och lyckades skriva in fler medlemmar än året innan. I det hela
kom höstterminen som en frisk fläkt för oss alla och i september fick nationen åter igen öppna upp för
ordinarie verksamhet för första gången på över ett och ett halvt år.
Återöppningen innebar att vi åter igen fick komma igång med våra ordinarie verksamheter, allt ifrån
sittningar och klubbar till att hålla i den första Fest Filbyterium Lundense på AF-borgen sedan år 2018.
Under balen tackades ProInspektor Jonas Rickle av, och även alla som har lagt ner lite extra mycket själ
på nationen under pandemins gång blev extra tackade.
Den snabba avvecklingen av restriktioner fick oss i Quratelet att lägga hela vårt fokus och hjärta på att
kunna öppna upp på ett så snabbt, men även effektivt och säkert sätt för våra medlemmar. Faktumet
att nationen fick återgå till ordinarie verksamhet tillsammans med det ökade medlemsantalet
reflekterade såklart väldigt positivt på nationens intäktsströmmar, sittningsdatum var bokade terminen
ut och rörelseresultatet visade bättre siffror än på länge. Även lunchverksamheten visade sig mer
populärt än på länge och attraherade många nya besökare.
Enligt föregående års plan återinfördes även Punschfesten. Vad som tidigare kunde liknas vid en bal
som hölls i stora salen på AF blev nu en mindre tillställning i AF:s källarsal. Då nationen inte arrangerat
en Punschfest sedan 2016 var detta en glad nyhet för våra medlemmar, vi är säkra på att tillställningen
kan utvecklas vidare genom åren och förhoppningsvis bli mer populärt med tiden.
Trots de positiva nyheterna med återöppningen såg man ett uppsving av pandemifall närmare inpå
november och december, på grund av högt antal sjukdomsfall bland potentiella besökare var nationen
tvungen att ställa in den årliga julfesten och hemförlovningen. Då beslutet togs nära inpå dessa
evenemang kunde tyvärr inget digitalt alternartiv till dessa erbjudas. Nya restriktioner innebar även att
rutiner för kontroll av vaccinationsbevis behövde införas på vissa av våra verksamheter mot slutet på
året.
Under terminens gång skapade PR-utskottet en ny grafisk profil för nationen, och lade stort fokus på
Downtown. Det lades ner otroligt mycket arbete av utskottet på våra sociala medier och vår
kommunikation utåt, vilket reflekterades positivt bland våra medlemmar och besökare.

Höstterminen 2021 arbetade Quratelet huvudsakligen med följande:
•
•
•
•
•
•
•

Återöppningen och återinförandet av våra ordinarie verksamheter och evenemang
Planering och genomföring av Fest Filbyterium Lundense
Planering och genomföring av Punschfesten
Slutföring av jubileumsboken, som nu kan hittas på nationens hemsida i sin helhet
Fortsatt omförhandling av avtal för att minska fasta kostnader och effektivisera interna
processer
Kontinuerlig kontakt med myndigheter i och med det konstant skiftande pandemiläget
Informationsutskick till medlemmar och allmänheten

Under höstterminen hölls tre evenemang för våra förmän och aktiva. Den 18e-19e augusti åkte
Quratelet och förmannakåren iväg på en förmannaresa till Lillsjödal, det var fantastiskt roligt att hålla
traditionen vid liv och ta oss ut dit ännu ett år. Den 11e november höll Quratelet även i en
tjänstemannafest för samtliga förmän och aktiva, det blev en sittning med medföljande eftersläpp på en
annan nation och vi känner oss otroligt nöjda med kvällen. Årets sista förmannaaktivitet blev en måltid
på VED med eftersläpp på annan nation.

Seniors
Ny förmannapost
Under 2021 tog seniors tillsammans med Quratelet fram en ny post inom PR-utskottet: PR-mästare.
Posten togs fram till följd av en nödvändig omstrukturering av utskottet och ersatte posterna PRkoordinator samt PR-kommunikation.
Nationens placeringspolicy
Under årets första nationsmöte röstades placerinspolicyn som skapades av seniors igenom. Policyn
reglerar fördelningen av nationens finansiella tillgångar på lång- och medelfristig sikt.
Alumnigruppen
Under vårens gång arbetade alumnigruppen huvudsakligen med att komma igång med den nya
alumnikoordinatorrollen som skapades år 2020. Gruppen fokuserade mycket på att väcka liv i i
alumniverksamheten och engagera alumnerna i nationen. Då det efter en undersökning visade sig vara
bristande intresse för digitala evenemang bland alumnerna valde gruppen att fokusera på evenemang
som kunde anordnas efter att restriktionerna släppte.
Under året skickades tre alumnibrev ut av Qurator Marta, och alumnerna deltog i evenemang såsom
Fest Filbyterium Lundense och Punschfesten.
Värvargruppen
Under hela året låg värvargruppens fokus på implementering och utvärdering av den nya PR-mästar
posten, samt möjligheterna för vidareutvecklingen av den digitala marknadsföringen i våra sociala
medier. I samband med Qurator Marta skapades den nya kravprofilen och ett dokument med riktlinjer
och deadlines för att underlätta arbetet för nationens nya PR-mästare. Under höstterminen
utvärderades detta arbete och tillsammans med PR-mästaren diskuterades vad som fungerar bra samt
möjligheterna för förbättrning.
Verksamhetsgruppen
Verksamhetsgruppens arbete fokuserade huvudsakligen på utvärdering av verksamhetsplanen både
under vår- och höstterminen. Stor del av diskussionen betraktade vidareutvecklingen av vieriutskottet
samt det fortsatta arbetet med uppdateringen av Downtownkonceptet för att attrahera mer besökare
och göra klubben mer nischad.
Under vårterminen slutfördes även arbetet med kunskapsbanken som skapades av seniors och syftade
till att fylla kunskapsluckorna som kunde uppstått bland förmannakåren på grund av pandemin och
oförmögenheten att hålla i sina utskott. Denna kunskapsbank blev dock aldrig ett lyckat projekt och
användes inte vid återöppningen.
Ekonomigruppen
I och med de stora ekonomiska förlusterna som pandemin medförde arbetade ekonomigruppen
tillsammans med PQE Anna för att minska dessa förluster genom diverse besparingar. Gruppen
arbetade även med långsiktigt och tog fram ett underlag med fonder och aktier som det sparade
kapitalet kunde investeras i, detta i enlighet med placeringspolicyn som röstades fram under ett av
nationsmötena. Denna investering gjordes genom PQE Anna under årets gång.

Karnevalens projektgrupp
Gruppen skapades temporärt för att påbörja arbetet mot Östgöta Nations karneval, som vart fjärde år
hålls i samband med Lundakarnevalen. Det skapades nya kravprofiler för karnevalsöversten,
karnevalsgeneralen samt för karnevalskommittén. Dessa poster lystes innan sommaren 2021 och
tillsattes därefter. Det fortsatta arbetet med karnevalen fortsätter som sittande Quratels ansvar.
Arbetsmiljögruppen
Arbetsmiljögruppen skapades för att ta fram utkast på arbetsvillkor samt en arvoderingspolicy för
kommande Quratel. Detta arbete fortsätter inpå år 20222.

Övrigt
Nationsmöten
Under 2021 ägde sex stadgeenliga nationsmöten rum. Nedan följer en kort sammanfattning av dessa:
• 17e februari: Under mötets gång genomfördes val av en seniorsledamot. Nationsmötet godkände
även den nya placerinspolicyn nämnd under avsnitt ”Seniors”.
• 14e april: Under vårens stormöte genomfördes val av valberedningsledmöter samt
seniorsledamöter. Nationsmötet röstade även fram PQS 2021-2022 Axel Gudéhn.
• 26e maj: Under nationsmötet presenterades och godkändes Östgötagårdens årsredovisning 2020.
Det genomfördes även val när det gäller valberedningsledamöter samt en husstyrelseledamot.
• 1a september: Under mötets gång genomfördes val av en seniorsledamot och en
husstyrelseledamot. Nationsmötet röstade även fram Jacob Titze som nationens husförman
2021-2022.
• 3e november: Under höstens stormöte genomfördes val av valberedningsledmöter samt
seniorsledamöter. Nationsmötet röstade även fram Carl-Henric Nilsson som nationens
inspektor med en mandatperiod på fem år, Sara Forghani Eklund som nationens Qurator 2022
samt Jacob Nilsson Rudolf som nationens Husförman Underhåll 2022. Nationsmötet röstade
även för stiftandet av aktiebolaget Ostrolocus AB.
• 1a december: Årets sista möte innebar val av valberedningsledamöter och seniorsledamöter.
Nationsmötet röstade även fram Gustaf Mannerstam som nationens PQE 2022. Slutligen
godkände nationsmötet verksamhetsberättelsen samt bokslutet 2020, och gav ansvarsfrihet till
dåvarande Quratel, seniorsledamöter samt Inspektorat.
På grund av pandemin och dåvarande restriktioner hölls vissa av nationsmötena digitalt genom Zoom.
Besökarantalet på nationsmötena har skiftat, generellt sett såg man ett större intresse när det gäller
stormötena.
Medlemsantalet
Medlemsantalet såg en kraftig nedgång under vårterminen 2021. Med endast 771 medlemmar såg vi en
nedgång på 23,8% från vårterminen 2020. Antalet novischer gick endast upp till 24 vilket är en nedgång
med 71,4% från samma period året innan. Den nedåtgående trenden i medlemsantal var någonting som
Studentlund i överlag upplevde under denna period, i stort sett som följd av att inte kunna erbjuda lika
mycket mervärde till studenterna som under vanliga omständigheter. Höstens siffror var mer positiva
då nationen hade 1117 medlemmar, vilket är en ökning på närmare 9,7% från höstterminen 2020. Vad
gäller novischer låg antalet på 339, vilket är en ökning på närmre 30,9% från samma period året innan.
Detta indikerar på att medlemsökningen under höstterminen till stor del beror på nya medlemmar som
skrev in sig.
Medlemsavgift
Nationens medlemsavgift fortsatte under 2021 ligga på 110kr, detta i linje med beslut som togs
föregående år.
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. Quratorn har även medverkat i två
frukostmöten med Lunds Universitets ledning samt en professorsinstallation.
Nationen har representerats på flera olika evenemang och baler under året, både i digitalt format såväl
som fysiskt. Under våren representerades Nationen på bland annat; Lunds Nations bal Finnfesten,
Juridiska Föreningens bal samt Studentlunds Sommarfest. Under höstterminen representerades
nationen på bland annat; Hallands Nations Bockbal, Helsingkrona Nations Snörsjöarbal samt
Göteborgs Nations GA:bal. Utöver det åkte även Quratelet och Husförmännen på besök till Uppsala
för att besöka Östgöta Nation i Uppsalas Gåsbal.
Avslutningsvis
Jag skulle vilja avsluta med att tacka för ett fantastiskt år 2021! Trots att det har varit otroligt utmanande
och trots att året fotfarande till stor del begränsades av pandemin är jag väldigt glad över denna
erfarenhet och känner mig hedrad över förtroendet jag fick för att vara nationens representant. Jag
skulle vilja rikta ett superstort tack till mina kollegor Anna Ström Lind och Axel Gudéhn för den
otroliga tid vi haft tillsammans. Även stort tack till Husförmännen, Inspektoratet och Seniors för alla
roliga stunder och den tid ni lägger ner på nationen.

Stockholm den 12 januari 2022
Marta Celina Brejwo
Qurator Östgöta Nation 2021

