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Syfte  

Syftet med denna policy är att stödja och ge vägledning åt uthyrningsansvarig i dennes arbete 

 
Definition och gränsdragning 
 
Sexa 
Som sexa räknas fester av nationen för nationsaktiva (exempelvis städsexor, landskapssexor och 
personalfester) samt Kuratorskonventets fester (exempelvis kuratorsmiddagar och 
konventsmiddagar). En privatperson kan inte stå som arrangör av en sexa.  
 
Uthyrning 
Fester som inte anordnas av nationen eller Kuratorskonventet räknas som uthyrning. 
 
Ansvarsområden 
 
Uthyrningsansvarig ansvarar för och prissätter uthyrningar. Tredje kurator ansvarar för och prissätter 
sexor. I de fall uthyrningsansvarig ansvarar för egen eller nära anhörigs uthyrning skall tredje kurator 
ansvara för prissättning.  
 
Prissättning 
 
Uthyrningsansvarig prissätter uthyrningar i samråd med tredje kurator och köksmästare. Rabatter bör 
ges så restriktivt som möjligt med tanke på den låga prisnivå som redan råder på nationens 
uthyrningar. Rabatter ges i samråd med andre och tredje kurator.  
 
Vem får hyra?  
 
Sällskap med akademisk anknytning har möjlighet att hyra nationen för fester med alkoholservering. 
Utöver detta får även disputationsfester, institutionsmiddagar samt universitetets 
representationsmiddagar anordnas som uthyrning på nationen. Sällskap eller personer som hyr 
nationen kan förbjudas att hyra nationen igen om de missköter sig. 
 
Enskilda nationsmedlemmar får hyra nationen för privata bemärkelsedagar. En förutsättning för 
detta är dock att det stora flertalet av gästerna har terminskort. Engagerade och tidigare engagerade 
medlemmar har möjlighet att högtidlighålla privata bemärkelsedagar med familj och nära vänner. 
Personen ska ha eller ha haft en stark nationsanknytning så som heltidsanställd eller andra viktiga 
insatser. Senior får hyra nationen för privata bemärkelsedagar utan att vara betalande medlem av 
nationen.  
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Vid uthyrningar utan alkoholservering är det inte nödvändigt att det stora flertalet av gästerna har 
terminskort.  
 
Uthyrningsansvarig i samråd med nationens heltidsarvoderade avgör vid en eventuell 
tolkningskonflikt rörande detta reglemente.  
       
 


