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2:1 Landskapet 
Landskapet är nationens högsta beslutande organ och består av de representerade 
landsmännen. Lagtima landskap sammanträder tre gånger per termin. 
 
2:2 Landskapets åligganden 
Landskapet skall: 
-  ange riktlinjer för och utöva högsta överinseende över nationens verksamhet; 
-  välja inspektor, proinspektor, hedersledamöter, skattmästare, seniorer, 

ämbetsmän och övriga befattningshavare; 
-  fastställa stadgar, reglementen och befattningsbeskrivningar; 
-  fastställa budget, bokslut och landsmans avgifter samt besluta om större 

förändringar av och utgifter utöver gällande budget 
-  fastställa straffavgift för försenat återlämnande av böcker till nationens 

bibliotek 
-  behandla revisionsberättelser och verksamhetsberättelser 
-  besluta om ansvarsfrihet för styrelsen, fastighetsnämnden och kuratelet.  
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2:3 Kallelse 
Förste kurator kallar till landskap. 
Meddelande om dag för lagtima landskap ska senast trettio dagar före avsedd dag 
införas i ortspressen, samt anslås på nationens anslagstavla. Meddelandet skall 
innehålla uppgift om; 
-  tid och plats för landskapet, 
-  tid och plats för eventuellt valmöte, 
-  val eller ärenden, 
-  senaste dag för väckande av ärenden inför landskapet.    
 
Meddelande om dag för urtima landskap skall omgående införas i ortspressen samt 
anslås på nationens anslagstavla. Meddelandet skall innehålla uppgift om; 
-  tid och plats för landskapet 
-  tid och plats för eventuellt valmöte samt  
-  vilket eller vilka ärenden landskapet skall behandla. 
 
Kallelse till lagtima landskap skall skriftligen tillställas envar landsman senast sju 
dagar före landskapet. Kallelse skall innehålla uppgift om tid och plats för 
landskapet samt preliminär föredragningslista. 
 
2:4 Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt 
Vid landskapets förhandlingar äger endast landsman närvara; dock kan landskapet 
besluta att ge annan än landsman närvaro-, yttrande- och förslagsrätt. 
Envar landsman äger rätt att intill tjugoen dagar före lagtima landskap väcka 
ärenden inför detsamma.  
Envar landsman äger att vid landskap avge yttrande och framföra förslag i varje 
ärende. 
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2:5 Rösträtt 
Varje landsman äger vid avgörande av ärende på landskap en röst förutsatt att 
denne erlagt sin avgift till nationen.  
Landsman kan avge poströst avseende personval.   
 
2:6 Remiss eller bordläggning 
Ärenden kan antingen remitteras för beredning eller bordläggas till nästa lagtima 
landskap om någon så begär och landskapet bifaller begäran. Vid nyväckta ärenden 
kan remittering eller bordläggning ske om en tredjedel av de närvarande så beslutar. 
 
2:7 Delegationsrätt 
Landskapet kan delegera sin beslutanderätt i viss fråga för viss tid.  
Undantaget är: 
-  val av inspektor och proinspektor,  
-  kallande av hedersledamot eller senior,  
-  val av kurator, 
-  val till styrelsen och fastighetsnämnden,  
-  val av revisorer, 
-  uttagande och ändring av avgift samt  
-  beviljande av ansvarsfrihet. 
 
2:8 Ordförande och vice ordförande 
Ordförande leder landskapets förhandlingar och väljs av årets första lagtima 
landskapet för ett år. Samtidigt väljs vice ordförande att vid ordförandes förfall leda 
landskapet. Skulle båda vara förhindrade leder förste kurator landskapet. 
Ordförande skall tillse att protokoll förs över landskapets förhandlingar. 
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2:9 Beslut 
Beslut tas med acklamation eller, om någon begär det, genom omröstning. Vid 
valärenden ska omröstning vara sluten. Vid ärenden som inte är val kan landskapet 
besluta att hålla sluten omröstning om någon begär det. 
Vid valärenden är den vald som fått fler än hälften av de avgivna rösterna. Vid 
ärenden som inte är val är landskapets beslut det förslag som fått fler än hälften av 
de avgivna rösterna.  
Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande biträder. Vid lika röstetal i 
valärenden skiljer dock lotten. 
 
2:10 Besluts giltighet 
Landskapets beslut äger giltighet först sedan protokollet justerats och anslagits på 
nationens anslagstavla. 
Landskapet kan förklara visst beslut omedelbart justerat. Innan så kan ske skall 
dock protokollsutdrag över det aktuella beslutet upprättas och läsas för landskapet. 
Protokollsutdraget skall sedan justeras i enlighet med vad som gäller för protokoll 
samt omedelbart anslås på nationens anslagstavla. 
 
2:11 Protokoll 
Protokoll förs över landskapets förhandlingar av protokollsekreteraren eller av den 
som landskapet därtill utser.  
Landsman som deltagit i handläggning av ärende äger rätt att till protokollet 
anteckna sin särskilda mening. Sådant yttrande ska anmälas vid landskapet och 
senast tjugofyra timmar efter landskapet avslutats skriftligen inges till 
protokollsekreteraren. 
 
2:12 Protokollsjustering 
Protokollet justeras av ordföranden och två därtill utsedda justerare. Det justerade 
protokollet skall senast tio dagar efter landskapet anslås på nationens anslagstavla 
och därefter hållas anslaget i minst tjugoen dagar. 
 


