Första läsning 24-11-20

Proposition
Stadgeändring, Sydskånska Nationens stadgar
Bakgrund till förslaget
Sydskånska Nationen har under en längre tid kämpat med ekonomiska svårigheter och sedan
räkenskapsåret 2018/2019 varit budgeterad för ett kraftigt minusresultat. Att sälja fonder och/eller
låna pengar av Huset under sommarmånaderna har blivit praxis, vilket är ohållbart i längden. Den
rådande situationen med Covid-19 som haft till följd att all ordinarie verksamhet stängts ner har
fortsatt förvärra situationen, och i nuläget måste större förändringar ske snabbt för att säkerställa
nationens långsiktiga fortlevnad. En av Nationens största utgifter i dagsläget utgörs av lön för dess
tre heltidare. Genom att omvandla PQS-posten till en halvtidspost och omfördela ansvaret som
idag ligger på posten kan Nationen spara in omkring 160 000 kr per år.
Stadgeändringarna skulle innebära att omformulera ProQurator Socials åligganden enligt Stadgans
7:e kapitel. Främst bör 3 § och 4 § ändras så att ProQurator Social inte längre behöver vara 20 år
gammal, i likhet med Notarie och PR-chef.
7 kap. Quratelet och utskotten
3 § 1. För att vara valbar till Qurator, ProQurator Ekonomi e ller ProQurator Social ska kandidaten
a) vara minst 20 år gammal vid tillträdesdatumet;

b) vid tidpunkten för valet ha varit medlem i Sydskånska Nationen minst två (2) hela terminer;
c) ej vara belagd med näringsförbud eller satt i konkurs; d) ej vara underställd förvaltarskap.
2. För att vara valbar till ProQurator Social, N
 otarie eller PR-chef ska kandidaten
a) vara minst 18 år gammal vid tillträdesdatumet;
b) vid tidpunkten för valet ha varit medlem i Sydskånska Nationen minst två (2) hela terminer;
c) ej vara underställd förvaltarskap.
6 § är huvudparagrafen för ProQurator Social och den bör ändras till förslagsvis följande lydelse:
6 § Det åligger ProQurator Social att

a) ansvara för S
 ydskånska Nationens lokaler, löpande inköp och kontakt med förmän i köks- och
sexmästeri;
b) vid Qurators förfall träda i dennes ställe och sköta dennes åligganden;

c) fullfölja sina uppgifter i enlighet med så som de preciseras i ProQurator Socials arbetsordning.
Seniorskollegiet yrkar därför:
- Att N
 ationsmötet bifaller ovanstående förändringar
-Seniorskollegiet
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