2020-05-07

FAQ till stadgerevidering avseende förändring av posten ProQurator Social
Varför ändras stadgarna?
● I Sydskånska Nationens Stadga fastslås arbetsuppgifter för Quratelet. När nu nationen i
enlighet med seniorsbeslut övergår till ett Quratel där ProQurator Social jobbar halvtid
istället för heltid behöver dennes arbetsuppgifter ändras. För att läsa ytterligare detaljer
om förändringen hänvisar vi till handlingsplanen.
● Slutligen ska även kraven på ProQurator Social ändras, så att denne inte längre behöver
vara över 20 år gammal för att kunna bli vald. Istället ska ProQurator Social, i likhet med
Notarie och PR-Chef, endast behöva vara minst 18 år gammal.

Vilka är de största förändringarna?
● Förändring av ålderskravet på ProQurator Social samt att denne inte längre ansvarar för
Sydskånska Nationens lokaler och löpande inköp,
● Tillägg i ProQurator Ekonomis arbetsordning gällande ansvar över löpande inköp,
● Införandet av en ny förmannapost kallad Barmästare.
Hur kan jag som medlem påverka de beslut som läggs fram och fattas under nationsmötet?
● Frågor gällande nationens stadgar eller stadgerevidering går med fördel att skickas till
q@sydskanska.se. Om du har ett ärende du vill att nationsmötet behandlar, skall detta vara
Qurator skriftligen tillhanda senast fem (5) dagar före mötet.
Som medlem av Sydskånska Nationen är du alltid välkommen förbi nationens expedition under
dess öppettider.
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FAQ regarding the statutory revision change of the positions as ProQurator Social
Why do the statutes change?
● The Statute of Sydskånska Nationen stipulates tasks for the Quratel. Now that the nation is
transitioning to a Quratel in accordance with the senior decision, where ProQurator Social
works half-time instead of full-time, its duties need to be changed. To read further details
about the change, we refer to the action plan.
● Finally, the requirements for ProQurator Social should also be changed so that they no
longer need to be over 20 years old to be selected. Instead, ProQurator Social, like Notary
and PR-chief, should be at least 18 years old.

What are the biggest changes?
● Change in the age requirement for ProQurator Social and that they are no longer
responsible for the Sydskånska Nation's premises and ongoing purchases,
● Additions to ProQurator Ekonomi's rules of procedure regarding responsibility for ongoing
purchases,
● The introduction of a new foreman post called Barmästare.
How can I as a member influence the decisions that are presented and made during the nation
meeting?
● Questions regarding the nation's statutes or statutory revision can be sent to
q@sydskanska.se. If you have a case that you would like the nation meeting to address,
this must be submitted to the Qurator no later than five (5) days before the meeting.
As a member of Sydskånska Nationen, you are always welcome to come by the nation's expedition
during its opening hours.

