
Ekonomiska befogenheter 

Sydskånska Nationen 

Inledning 

I detta dokument specificeras de ekonomiska befogenheterna som Sydskånska Nationens 

styrelse, Seniorskollegiet, respektive Sydskånska Nationens ledningsgrupp, Quratelet innehar. 

Dokumentet ska verka som en hjälp i det dagliga arbetet med hanteringen av nationens 

ekonomi och fastslår vilka befogenheter de underliggande beslutsinstanserna innehar. 

Bakgrund 

Sydskånska Nationens högst beslutande organ som fastställer nationens budget är 

Nationsmötet efter beredning av Seniorskollegiet. Seniorskollegiet svarar således för 

organisationens ekonomiska resultatet inför Nationsmötet vid frågan om ansvarsfrihet. 

Medlem vid Sydskånska Nationen har möjlighet att äska efter pengar genom en resursansökan 

för att kunna genomföra en särskild verksamhet eller för att till exempel boka en liveakt till 

vår reguljära verksamhet. Nationen har avsatt särskilda medel för dessa ansökningar i sin 

budget och varje ansökan behandlas individuellt. 

 

Sedan 2013 har Quratelet givits ett utökat ekonomiskt mandat särskilt riktat till att göra det 

lättare för medlemmar att äska om pengar genom resursansökningar. Bakgrunden till det 

beslutet handlar bland annat om att minimera risken för att en ansökan hamnar i kläm men 

också att göra medlemmens resa genom den byråkratiska processen smidigare. 

Quratelets ekonomiska befogenhet vid resursansökan 

Sydskånska Nationens Quratel har befogenhet att genom att ge varje resursansökan en 

individuell bedömning relaterad till budgetutrymme bevilja ansökningar upp till 5000 kronor 

ett obegränsat antal gånger per termin. Utöver detta har Quratelet mandat att tre (3) gånger per 

termin bevilja resursansökningar i spannet 5000–8500 kronor. I enlighet med 

Seniorskollegiets beslut 2013 bör hela Quratelet närvara vid möten där beslut i det högre 

spannet ska fattas. 

Seniorskollegiets ekonomiska befogenheter vid 

resursansökan 

Sydskånska Nationens Seniorskollegium har befogenhet att genom att ge varje resursansökan 

en individuell bedömning relaterad till budgetutrymme bevilja ansökningar oavsett dess 

ekonomiska omfattning. 



Seniorskollegiets generella ekonomiska befogenhet 

Inköp och kostnader ska alltid vara relaterade till Sydskånska Nationens verksamhet och 

syfte. I särskilda fall kan det finnas kostnader som inte täcks av den av Nationsmötet 

beslutade budgeten, då åligger det Seniorskollegiet att som ansvariga för Sydskånska 

Nationens ekonomi tillfoga de medel som krävs för situationen. Seniorskollegiet har i dessa 

fall fritt förfogande att frångå Nationsmötets budgetbeslut för terminen 
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