Första läsning 24-11-20

Proposition
Stadgeändring, Sydskånska Nationens stadgar
Bakgrund till förslaget
Med tanke på den omstrukturering som nationen genomgår anser Seniorskollegiet det vara rimligt
att förändra antalet röstberättigade i styrelsen. I dagsläget är endast tre utav fem Quratelare
röstberättigade, något som vi inte längre anser vara motiverat. När PQS blir en halvtidstjänst anser
vi det vara orimligt att denne fortsätter att, till skillnad från Notarien och PR-chefen, ha rösträtt.
Seniorskollegiet värnar dessutom om att alla i styrelsen ska känna sig motiverade att engagera sig
i det arbete som utförs. Vad vi har förstått kan det kännas omotiverande att vara en del av styrelsen
men inte ha någon rösträtt, vilket är fallet för Notarien och PR-chefen. Med förändringen av
PQS-posten, och den snedfördelningen som blir om denne har rösträtt till skillnad från de andra
halvtidarna, ser vi därför en möjlighet att åtgärda detta genom att låta alla medlemmar i Quratelet
vara röstberättigade.
För att förhindra att Quratelet kan få majoritet i beslutspunkter har vi kommit fram till två
ytterligare förändringar i stadgan. För det första vill vi förändra antalet närvarande som krävs för
att fatta beslut från åtta (8) ledamöter till nio (9) ledamöter. För det andra föreslår vi en
specifikation att minst fem (5) av dessa ledamöter måste vara Seniorsledamöter.
6 kap. Seniorskollegiet
2§ 1
 . Seniorskollegiet utgörs av

a) Inspectoratets ledamöter;

b) åtta (8) förtroendevalda ledamöter
c) Qurator, ProQurator Ekonomi, ProQurator Social, N
 otarie och PR-chef
d) en (1) husförman
2. Ständigt adjungerade, med yttrande- och förslagsrätt, är Notarie och PR-chef, övriga husförmän samt
revisorer.

3. Ständigt adjungerade, tillika suppleanter, är förutvarande termins Quratelsledamöter. Suppleant äger
alltid närvaro- och yttranderätt till Seniorskollegiets sammanträden.
7§ Seniorskollegiet är beslutsföra när minst å tta (8) n
 io (9) av dess röstberättigade medlemmar är

närvarande, varav fem (5) av dessa är Seniorsledamöter.
Seniorskollegiet yrkar därför:
-

Att N
 ationsmötet bifaller ovanstående förändringar

-Seniorskollegiet
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