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9:1 Skattmästare 

 

9:1:1 Skattmästare 

Skattmästare äger högsta överinseende över nationens ekonomi och förvaltar 

nationens fonderade medel. 

 

9:1:2 Skattmästares rättigheter 

Skattmästare 

-  är ledamot av styrelsen, 

- är ledamot av fastighetsnämnden, 

-  äger rätt att ta del av nationens alla handlingar, 

-  är jämte medföljande sällskap gäst vid alla nationsarrangemang. 

 

9:1:3 Skattmästares åligganden 

Skattmästare skall 

-  förvalta nationens stipendiefonder och kapitalfonder, 

-  tillse att tillsatta stipendier utdelas,  

-  ha överinseende över nationens ekonomi, 

-  avge rapport till terminens sista ordinarie sammanträde i styrelsen. 

 

9:1:4 Valbarhet 

Valbar till skattmästare är envar, inom eller utom nationen, som besitter 

dokumenterad erfarenhet av ekonomi samt har god kännedom om nationens 

arbete. 
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9:1:5 Val 

Val av skattmästare skall ske vid höstterminens andra lagtima landskap för en 

period om tre år. 

 

Vid nyval av skattmästare skall särskilt valmöte hållas minst fjorton dagar före 

landskapet. 

 

Vid omval av skattmästare föredras ärendet på ordinarie valmöte. 

 

Kallelse till dessa valmöten skall innehålla uppgifter om tid och plats för valmöte 

och landskap. Kallelsen skall senast trettio dagar innan valmöte anslås på nationens 

anslagstavla. 

 

I samband med valmöte skall styrelsen tillstyrka eller avråda från förslag till 

kandidat. Tillstyrkt förslag skall föreläggas landskapet och där upptas till avgörande. 

 

Landskapet väljer skattmästare genom sluten omröstning och med minst två 

tredjedels majoritet. 

 

9:1:6 Installation av skattmästare 

Installation av skattmästare skall ske vid en av nationens högtidligare middagar där 

insignium överlämnas. 
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9:2 Förste kurator 

 

9:2:1 Förste kurator 

Förste kurator leder och samordnar nationens verksamhet samt representerar 

nationens medlemmar. 

 

9:2:2 Förste kurators rättigheter 

 Om förste kurators rättigheter stadgas särskilt. Stadgarna sammanfattas i Reglemente 

för förste kurator, kap 1 Övergripande ansvar och befogenheter. 

 

9:2:3 Förste kurators åligganden  

Det åligger förste kurator 

-  att löpande följa upp ämbetsinnehavare, nämnders och nationsfunktionärers 

verksamhet samt att vara väl insatt i deras åligganden för att vid behov 

förmedla stöd, 

-  ytterst ansvara för nationens stadga, reglementen och övriga föreskrifter hålls 

uppdaterade, ordnade och tillgängliga för landsmän och ämbetsinnehavare, 

-  att bevaka nationens och landsmännens intressen, 

-  att vara ytterst ansvarig för nationens medlemsregister, 

-  att i samråd med övriga heltidare inför varje termin upprätta ett kalendarium för 

nationen, 

-  att ansvara för nationens korrespondens inom sitt verksamhetsområde, 

-  att kalla till landskap och valmöte, upprätta föredragningslista, bereda och 

föredra ärenden inför landskapet inom eget verksamhetsområde, lämna 

meddelande om nationen samt tillse att landskapsprotokoll upprättas, justeras 

och anslås, 

-  att bereda och föredra ärenden inför styrelsen inom eget verksamhetsområde, 

-  att tillse att beslut tagna av landskap och styrelse verkställs och efterlevs, 

-  att visa omsorg om landsmännen och deras välbefinnande, 

-  att svara för värdskapet vid nationens festligheter, 

-  att, vid behov, representera nationen, i första hand genom egen närvaro, 
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-  att representera nationen i Kuratorskonventet, 

-  att främja kulturell verksamhet på nationen, 

-  att dokumentera sin verksamhet, 

-  att introducera efterträdaren i ämbetet. 

 

9:2:4 Valbarhet 

Valbar till förste kurator är envar landsman. För att bli rekommenderad av 

valberedningen ska kandidat ha fullgjort fyra terminers medlemskap samt ha god 

erfarenhet och kännedom om nationens arbete. 

 

9:2:5 Val 

Val av förste kurator skall ske vid vårterminens andra lagtima landskap för en 

period om ett år. 

 

Landskapet väljer förste kurator genom sluten omröstning och med mer än hälften 

av de avgivna rösterna. 

 

Vid fyllnadsval tillämpas samma nomineringsförfarande som vid ordinarie 

kuratorsval. 

 

9:2:6 Installation av förste kurator 

Installation av förste kurator skall ske vid en av nationens högtidligare middagar, 

företrädesvis vårbalen, där insignium överlämnas. 
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9:3 Andre kurator 

 

9:3:1 Andre kurator 

Andre kurator ansvarar för nationens ekonomiska funktion gällande den löpande 

förvaltningen samt bistår fastighetsnämndens ordförande i förvaltningen av 

fastigheten Fjärdingen 6:2. 

 

9:3:2 Andre kurators rättigheter 

Om andre kurators rättigheter stadgas särskilt. Stadgarna sammanfattas i Reglemente 

för andre kurator, kap 1 Övergripande ansvar och befogenheter. 

 

9:3:3 Andre kurators åligganden 

Det åligger andre kurator 

- ansvara för att den löpande bokföringen förs i överensstämmelse med svensk 

lag, god redovisningssed och i enlighet med av nationen fattade beslut, 

- att kontinuerligt följa upp och analysera det ekonomiska utfallet, 

 månatligen rapportera detta tillsammans med eventuella förslag till 

 förbättringar till styrelsen, 

- att tillse att revisorernas rekommendationer och anvisningar beaktas, 

- att medverka till att nationens ekonomiska rutiner förbättras, 

- att bistå i budgetarbetet inom styrelsen och fastighetsnämnden, 

- att inom stadgad tid upprätta nationens årliga deklaration och årsbokslut, 

- att ansvara för nationens korrespondens inom sitt verksamhetsområde, 

-  att representera nationen i Kuratorskonventet, 

- att bereda och föredra ärenden inför styrelsen och fastighetsnämnden inom 

eget verksamhetsområde, 

-  att tillse att beslut tagna av landskap, styrelse och fastighetsnämnd verkställs, 

-  att dokumentera sin verksamhet, 

-  att introducera efterträdaren i ämbetet. 
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9:3:4 Valbarhet 

Valbar till andre kurator är envar landsman. För att bli rekommenderad av 

valberedningen ska kandidat ha fullgjort fyra terminers medlemskap samt ha god 

erfarenhet och kännedom om nationens arbete. 

 

9:3:5 Val 

Val av andre kurator skall ske vid höstterminens andra landskap för en period om 

ett år. 

 

Landskapet väljer andre kurator genom sluten omröstning och med mer än hälften 

av de avgivna rösterna. 

 

Vid fyllnadsval tillämpas samma nomineringsförfarande som vid ordinarie 

kuratorsval. 

 

9:3:6 Installation av andre kurator 

Installation av andre kurator skall ske vid en av nationens middagar, företrädesvis 

nyårsgasquen, där insignium överlämnas. 
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9:4 Tredje kurator 

 

9:4:1 Tredje kurator 

Tredje kurator ansvarar för nationens klubb- och sittningsverksamhet och är 

arbetsledare för personal inom dessa områden. 

 

9:4:2 Tredje kurators rättigheter 

Om tredje kurators rättigheter stadgas särskilt. Stadgarna sammanfattas i Reglemente 

för tredje kurator, kap 1 Övergripande ansvar och befogenheter. 

 

9:4:3 Tredje kurators åligganden 

Det åligger tredje kurator 

- att ha ett övergripande ansvar för den samlade klubbverksamheten, 

- att under sitt verksamhetsår välja ut ett representativt sortiment av  drycker, 

- att ansvara för prissättningen av drycker, 

- att ansvara för lagerhållningen för drycker, 

- att redovisa klubbverksamheten inför andre kurator, 

- att nationens utskänkning sker i enlighet med gällande lagstiftning och 

Kuratorskonventets policybeslut, 

- att ansvara för nationens korrespondens inom sitt verksamhetsområde, 

- att en utskänkningsansvarig finns närvarande när utskänkning pågår 

-  att representera nationen i Klubbmästarkonventet, 

-  att bereda och föredra ärenden inför styrelsen inom eget verksamhetsområde, 

-  att tillse att beslut tagna av landskap och styrelse verkställs, 

-  att dokumentera sin verksamhet, 

-  att introducera efterträdaren i ämbetet. 
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9:4:4 Valbarhet 

Valbar till tredje kurator är envar landsman. För att bli rekommenderad av 

valberedningen ska kandidat ha fullgjort fyra terminers medlemskap samt ha god 

erfarenhet och kännedom om nationens arbete. 

 

9:4:5 Val 

Val av tredje kurator skall ske vid vårterminens andra landskap för en period om ett 

år. 

 

Landskapet väljer tredje kurator genom sluten omröstning och med mer än hälften 

av de avgivna rösterna. 

 

Vid fyllnadsval tillämpas samma nomineringsförfarande som vid ordinarie 

kuratorsval. 

 

9:4:6 Installation av tredje kurator 

Installation av tredje kurator skall ske vid en av nationens middagar, företrädesvis 

vårbalen, där insignium överlämnas. 
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9:5 Köksmästare 

9:5:1 Köksmästare 

Köksmästaren ansvarar för nationens kök, inköp av livsmedel och 

förbrukningsmaterial samt nationens egenkontrollprogram. Köksmästaren bistår 

även tredje kurator som arbetsledare för klubbverket. 

 

9:5:2 Köksmästares rättigheter 

Om köksmästares rättigheter stadgas särskilt. Stadgarna sammanfattas i Reglemente 

för köksmästare, kap 1 Övergripande ansvar och befogenheter. 

 

9:5:3 Köksmästares åligganden 

Det åligger köksmästare 

- att i samråd med tredje kurator och pubmästare ansvara för den samlade 

klubbverksamheten, 

- att ytterst ansvara för efterlevnanden av hygienfrågor på nationen, 

- att ansvara för avfallshantering,  

- att ansvara för prissättningen av maträtter i klubbverksamheterna,  

- att upprätthålla kontakt med försäljare och agenter,  

- att ansvara för nationens korrespondens inom sitt verksamhetsområde, 

- att verkställa beställningar av livsmedel samt förbrukningsmaterial,  

- att ansvara för lagerhållningen av livsmedel och förbrukningsvaror, 

- att aldrig lämna varor och andra värdeföremål utan tillsyn eller i olåst förråd, 

- att introducera efterträdaren i ämbetet. 

 

9:5:4 Valbarhet och rekommendation 

Valbar till köksmästare är envar landsman. För att bli rekommenderad av 

valberedningen ska kandidat ha fullgjort fyra terminers medlemskap samt ha god 

erfarenhet och kännedom om nationens arbete. 

 

9:5:5 Val 

Val av köksmästare sker vid andra landskapet varje termin för en period om en 

termin.  
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Landskapet väljer köksmästare genom sluten omröstning med mer än hälften av de 

avgivna rösterna. 

Vid fyllnadsval tillämpas samma nomineringsförfarande som vid ordinarie 

mästarval. 

9:5:6 Installation 

Installation av köksmästare skall ske vid en av nationens middagar, företrädesvis 

vårbalen samt nyårsgasken, där insignium överlämnas. 

 

9:6 Pubmästare 

9:6:1 Pubmästare 

Pubmästare ansvarar för nationens pubverksamhet. Pubmästare bistår även tredje 

kurator som arbetsledare för klubbverket.  

 

9:6:2 Pubmästares rättigheter 

Om pubmästares rättigheter stadgas särskilt. Stadgarna sammanfattas i Reglemente för 

pubmästare, kap 1 Övergripande ansvar och befogenheter. 

 

9:6:3 Pubmästares åligganden 

Det åligger pubmästare 

- att i samråd med tredje kurator och köksmästare ansvara för den samlade 

klubbverksamheten,  

- att regelbundet sammanträffa med pubvärdarna,  

- att tillsammans med övriga verksamhetsansvariga utbilda personalen inom 

lämpliga områden,  

- att ansvara för nationens korrespondens inom sitt verksamhetsområde, 

- att tillse att det finns en ansvarig för pubverksamheten varje verksamhetsdag,  

- att ansvara för skötsel av pubens bardiskar och därtill hörande anläggningar,  

- att ytterst ansvara för marknadsföringen av puben, 

- att ytterst ansvara för att det finns personal i puben, 

- att introducera efterträdaren i ämbetet. 

 

 



K A P I T E L  9  Ä M B E T S I N N E H A V A R E  

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

__________________________________________________________________________________ 
 
Fastställd av Landskapet: 2002-12-03  
Upphävd eller ändrad: 2012-03-27, 2012-09-11, 2014-01-08, 2016-09-26, 2021-02-16. 
Arkiverad: 

9:6:4 Valbarhet och rekommendation 

Valbar till pubmästare är envar landsman. För att bli rekommenderad av 

valberedningen ska kandidat ha fullgjort fyra terminers medlemskap samt ha god 

erfarenhet och kännedom om nationens arbete. 

 

9:6:5 Val 

Val av pubmästare sker vid andra landskapet varje termin för en period om en 

termin.  

Landskapet väljer pubmästare genom sluten omröstning med mer än hälften av de 

avgivna rösterna. 

Vid fyllnadsval tillämpas samma nomineringsförfarande som vid ordinarie 

mästarval. 

 

9:6:6 Installation 

Installation av pubmästare skall ske vid en av nationens middagar, företrädesvis 

vårbalen samt nyårsgasken, där insignium överlämnas. 

 

 

9:7 Övriga ämbetsinnehavare 

 

Arkivarie 

Arkivarien är föreståndare för nationsarkivet och ansvarar för arkivering och vård 

av nationens handlingar och allt annat som kan komma att bli av värde för 

nationens historieskrivning. Arkivarien representerar nationen i Arkivariekonventet. 

 

Bibliotekarie 

Bibliotekarien ansvarar för nationens bokbestånd och bibliotek. Bibliotekarien 

representerar nationen i Bibliotekariekonventet. 

 

Fanbärare 

Fanbäraren för nationens fana vid anvisade högtidligheter. Fanbäraren 

representerar nationen i Fanbärarkonventet. 
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Internationell sekreterare 

Nationens internationella sekreterare ansvarar för nationens internationella 

verksamhet, dess utbytesstudenter och utbytet med vännationer och 

vänorganisationer. Är nationens representant i Internationella konventet. 

 

Klubbmästare 

Klubbmästarens arbetsområde är nationens klubbverksamhet, främst nationens 

gasquer, baler, middagar och sexor. 

 

Marskalk 

Marskalken representerar Uppsala universitets studenter genom att bistå med hjälp 

vid olika akademiska högtidligheter. Marskalken representerar nationen i 

Marskalkskonventet. 

 

Landskapets ordförande 

Landskapets ordförande leder landskapets förhandlingar i enlighet med nationens 

stadga och reglemente. 

 

Nationsfotograf 

Nationsfotografen ansvarar för kontinuerlig bilddokumentation av nationslivet. 

 

Recentiorsvärd 

Ansvarar för inskrivning och vägledning av nationens recentiorer. Recentiorsvärden 

representerar nationen i Recentiorskonventet. 

 

Redaktör 

Redaktören ansvarar för att nationens tidning, Uplands Nations Blad, ges ut i 

enlighet med vad stadgarna föreskriver. Redaktören leder redaktionens arbete samt 

representerar nationen i Tidningskonventet. 

 

Stipendiesekreterare 
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Stipendiesekreteraren ansvarar för utlysning och beredning av nationens stipendier, 

undantaget Thunmanstipendiet; och är också sammankallande för 

Stipendienämnden samt representerar nationen i Stipendiekonventet. 

 

Valberedningens ordförande 

Valberedningens ordförande sammankallar och leder valberedningen samt föredrar 

nominerade kandidater på landskap. 

 


