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1. Dag för landskap  
Dag för landskap fastställs av förste kurator eftersamråd med landskapets 
ordförande och vice ordförande.  
Varje termin skall tre lagtima landskap hållas enligt följande: 
Vårterminens första under tiden från 1 till 20 februari; 
vårterminens andra under tiden från 20 mars till 10 april; 
vårterminens tredje under tiden från 10 till 31 maj vid vilket bokslut för föregående 
räkenskapsår skall föreläggas landskapet för fastställande. 
Höstterminens första under tiden från 10 till 30 september; 
höstterminens andra under tiden från 20 oktober till 10 november; 
höstterminens tredje under tiden från 1 till 20 december. 
 
2. Urtima landskap 
Urtima landskap skall hållas när så begärs av  
- lagtima landskap 
- minst fem ledamöter av förvaltningsstyrelsen 
- minst två revisorer eller 
- minst femton landsmän. 
Begäran om urtima landskap skall framställas skriftligen till förste kurator med 
angivande av det eller de ärenden som önskas behandlade. 
Vid det urtima landskapet får inget annat ärende upptas till avgörande än det eller 
de för vilka landskapet kallats. 
Har urtima landskap begärts skall sådant hållas, efter samtråd mellan förste kurator, 
ordföranden och vice ordförande, snarast och senast trettio dagar efter det begäran 
framställts. 
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3. Föredragningslista 
Förste kurator upprättar föredragningslista som skall upptaga följande ärenden: 
 
1. Landskapets öppnande.  
2. Fråga om kallelse utgått i stadgeenlig ordning 
3. Val av justeringsmän 
4. Val av rösträknare 
5. Nyanmälda ärenden 
6. Godkännande av föredragningslistan 
7. Eventuella adjungeringar 
8. Meddelanden 
9. Eventuella bordlagda ärenden från närmast föregående lagtima landskap 
10. Eventuella ärenden som hänskjutits till lagtima landskap av urtima landskap 
11. Eventuella ärenden som av revisorerna hänskjutits till lagtima landskap 
12. Eventuella ärenden som av nämnd hänskjutits till lagtima landskap 
13. Stadgeenliga ärenden 
14. Övriga frågor 
15. Diskussions- och frågestund 
16. Landskapets avslutande 
 
Vid urtima landskap får, utöver det eller de ärenden för vilka landskapet kallats, 
endast punkterna 1-4, 6-7 och 15-16 ovan upptas till avgörande. 
 
4. Justerare 
Landskapet utser två justerare att justera landskapsprotokoll. Om justerare lämnar 
förhandlingarna skall en ersättare genast utses. 
 
5. Rösträknare 
Landskapet utser två rösträknare. Berörs rösträknare själv av utgången av en 
votering skall en tillfällig ersättare utses. Lämnar rösträknare förhandlingarna skall 
en ersättare genast utses. 
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6. Övrig fråga 
Landsman skall anmäla övrig fråga innan föredragningslistan godkänts. 
 
7. Ordningsfråga 
Landsman kan när som helst under landskap väcka ordningsfråga varvid pågående 
debatt avbryts. Talarlista i ordningsfrågan upprättas. Sedan ordningsfrågan avgjorts 
återgår debatten till föredragningslistan. 
 
Följande ordningsfrågor förekommer: 
 
Sättande av streck i debatten; 
Ordföranden sammanfattar för landskapet befintliga yrkanden i ärendet, varefter 
debatt i ordningsfrågan följer. Beslutar landskapet om streck i debatten innebär 
detta att de som inte redan finns uppsatta på talarlistan har rätt att begära ordet, 
varefter talarlistan avslutas (streck). Sedan streck satts kan inga fler yrkanden i 
ärendet göras. 
 
Yrkande att landskapet inte ska fatta beslut; 
Bordläggning; Detta innebär att ärendet hänskjuts till nästa landskap utan ytterligare 
beredning. 
Remissförfarande; Detta innebär att ärendet lämnas till annan instans som får 
möjlighet att yttra sig innan landskapet fattar beslut; eller att landskapet återlämnar 
ärendet till förslagsställaren för ytterligare utredning. 
 Delegering; Detta innebär att landskapet, under iakttagande av begränsningarna i 
stadgan, uppdrar åt någon annan att fatta beslut. 
Lämna utan åtgärd; Detta innebär att landskapet ej behandlar frågan. 
 
Formaliafrågor; 
Dessa kan vara begäran om ajournering (paus), sakupplysning (information relevant 
för frågan), klargörande av förslagsordning etc. 
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8. Beslutsgång vid ärende 
Beslutsgången vid ärende omfattar: 
 
Föredragning;  
Föredragning, som genomförs av förste kurator eller den som därtill utses 
(exempelvis berörd ämbetsman eller förslagsställaren), består av en redogörelse för 
ärendet samt ett yrkande, det vill säga ett förslag till hur landskapet bör besluta. 
 
Debatt;  
Debatten följer sedan föredragningen är avslutad och ordföranden förklarar ordet 
fritt. Under debatten har envar landsman rätt att yttra sig och att anmäla egna 
yrkanden. Yrkanden som framställs i debatten skall på begäran från presidiet 
inlämnas skriftligen. 
Den som önskar yttra sig i ärendet anmäler sig till ordföranden, som i tur och 
ordning skriver upp talarna på en talarlista. Talarnas första anförande är begränsat 
till tre minuter. Därefter måste ny anmälan till talarlistan ske. Ytterligare anföranden 
i ärendet är begränsade till en minut. Landskapet kan bevilja förlängd anförandetid 
med en minut i taget. När talarlistan är tom och inga fler önskar anmäla sig går 
landskapet till beslut. 
 
Beslut;  
Beslut fattas genom acklamation. Begärs votering skall rösträkning ske. Sluten 
omröstning tillämpas om någon så begär. 
Föreligger inget annat yrkande än det som framställts i föredragningen ställs detta 
direkt mot avslag.  
Om två motstridiga yrkanden föreligger ställs dessa mot varandra innan det 
segrande yrkandet ställs mot avslag. 
Om fler än två motstridiga yrkanden föreligger ställs dessa mot varandra tills ett 
segrande yrkande kvarstår. Detta ställs sedan mot avslag. 
Det slutgiltiga beslutet klubbas av ordföranden varvid eventuella 
protokollsanteckningar eller reservationer skall anmälas till protokollet. 
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9. Tillämplighet vid val 
För val av inspektor, proinspektor, kurator, skattmästare, hedersledamot och senior 
finns särskilda föreskrifter i nationens stadga varvid reglementet gäller i tillämpliga 
delar. 
 
10. Beslutsgång vid val 
Beslutsgången vid val omfattar: 
 
Nominering;  
Sedan landskapskallelsen anslagits på nationens anslagstavla äger envar landsman 
rätt att inkomma med nomineringar till de val om vilka landskapet har att besluta.   
 
Föredragning;  
Föredragande är valberedningens ordförande.  
 
Debatt;  
Kandidaten presenterar sig själv eller presenteras av någon annan och tillfälle ges 
att ställa frågor. 
 
Plädering;  
Landsman kan begära plädering. Plädering innebär yttrande för kandidat i de 
nominerades frånvaro. Sedan plädering avslutats kallas de nominerade tillbaka till 
sammanträdeslokalen och landskapet går till beslut. 
 
Beslut;  
Beslut fattas genom acklamation. Begärs votering skall sluten omröstning äga rum.  
I ärenden där både ledamöter och suppleanter skall utses fattas först beslut om 
ledamöterna. 
Vid val av inspektor, proinspektor, kurator och skattmästare då det finns fler 
kandidater än två, ställs de två kandidater som erhållit flest röster mot varandra i en 
andra valomgång. 
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11. Poströstning 
Ingen får som ombud företräda mer än en landsman. Fullmakt för ombud skall 
avse avgivandet av färdigställd röstsedel i förseglat kuvert. Fullmakten skall 
upprättas utanpå kuvertet, avse bestämt val, vara utställd till ombudet samt vara 
bevittnad av två personer. När omröstning måste ske i flera omgångar räknas 
poströsten i varje omgång som en röst och skulle den avsedda kandidaten inte ha 
gått vidare blir poströsten ogiltig. 
 
12. Sluten omröstning 
Sluten omröstning skall äga rum då någon så begär eller om så har stadgats. Det 
åligger ordföranden att se till att valsedlar finns tillgängliga vid landskapet. 
Röstsedlarna skall vara blanka samt lika till storlek och utseende.  
Rösträknarna ansvarar för omröstningsförfarandet och räknar rösterna.  
Röster avges på så vis att den röstande lämnar valsedel till rösträknare som lägger 
rösten i valurnan.  
  
13. Rösträkning och resultat 
När samtliga röster lämnats börjar rösträkningen som sker i landskapssalen. 
Röstprotokoll förs av rösträknarna. Landskapets förhandlingar fortsätter under 
röstsammanräkningen om inte landskapet beslutar om ajournering. 
Röstsedlar förklaras ogiltiga om de upptar fler namn än de poster som skall 
tillsättas eller namn på personer som inte finns nominerade. Poströster märkes av 
rösträknarna som poströst för att kunna användas i en andra röstomgång.  
När rösträkningen är avslutad skall rösträknarna enskilt anmäla resultatet till 
ordföranden för kungörelse. 
Samtliga röstsedlar skall därvid stoppas i ett kuvert som förseglas och därefter finns 
tillgängligt på kuratorsexpeditionen fram till landskapsprotokollets slutgiltiga 
justering.  
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14. Protokoll 
Protokollet skall upptaga de ärenden som förekommit till behandling, de förslag 
och yrkanden som framställts samt de beslut som fattats. Har omröstning ägt rum 
skall protokollet ange hur den utfallit. Även diskussioner som förekommit där inget 
beslut fattats skall summeras.  
Skulle förslag till inspektor, proinspektor, hedersledamot eller senior ej vinna bifall, 
skall endast antecknas att ärendet förekommit. 
Protokollsekreteraren fastställer i samråd med ordföranden och justerarna tid och 
plats för justering av protokollet. 
Landskapsprotokollen och förvaltningsstyrelsens protokoll för innevarande 
femårsperiod skall tillsammans med nationens stadgar, reglementen och 
befattningsbeskrivningar finnas tillgängliga hos presidiet under landskapet.  
 
 
15. Övrigt 
Rökning eller intag av mat eller alkoholhaltig dryck är ej tillåten i 
sammanträdeslokalen under pågående förhandlingar, såvida landskapet ej beslutar 
annorlunda. 
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