Allmänna bestämmelser
§1 Föreningens namn
Föreningens namn är KuratorsKollegiet i Linköping
§2 Syfte
KuratorsKollegiet har som syfte främja och utveckla nationerna i Linköpings samarbete
samt utveckla nationslivat och företräda nationernas samlade åsikter.
§3 Medlemskap
§3.1 Rätten att söka medlemskap tillkommer alla (godkända) studentnationer vid
Linköpings universitet.
§3.2 Beviljande av medlemskap görs av stämman med enkel majoritet. Ansökan om
medlemskap görs skriftligt till Curator Curatorum, ansökan ska behandlas senast sex
månader efter inkommande, av stämman.
§3.3 En förteckning av vilka nationer som är medlemmar i kuratorskollegiet skall finnas.
Detta ansvarar CuratorCuratorum för.
§3.4 Utträde ur KuratorsKollegiet beviljas av stämman, närmast efter att ansökan därom
skriftligen inkommit till Curator Curatorum. Stämman måste dock hållas senast sex
månader efter inkommer ansökan.
§3.5 Om en medlemsnation motarbetat KuratorsKollegiets versamhet eller ändamål eller
uppenbarligen skadat KuratorsKollegiets anseende eller intresse, kan stämman med 2/3
majoritet utesluta medlemsnationen.
§3.6 Om någon nation utan giltig orsak frånvarit flera möten eller visat uppenbart
ointresse för KuratorsKollegiets verksamhet och ambition, ses detta som underlåtelse av
åtagande.
Om nation finnes underlåtit sitt åtagande gentemot KuratorsKollegiet kan Stämman
besluta att dra in nationens rösträtt vid stämmomöten.
Beslut om att återge rösträtt till nation kan tas av Stämman, efter att nationen visat att
grunderna för indragandet inte längre föreligger.
§4 Beslutande organ
KuratorsKollegiet beslutande organ är stämman. Mellan stämmorna sköts dess
verksamhet och representation av kollegiet. Kollegiet har endast en begränsad beslutande
makt, som bestämma av stämman.
Beslutande organ
§5 Stämman

§5.1 Stämman är KuratorKollegiets högsta beslutande organ. Stämman sammanträder vid
årsmöte eller vid extra möte. Stämman skall ha årsmöte en gång per år mellan 1 mars –
31 maj.
§5.2 Varje medlemsnation representeras på stämman av röstande ombud. Ombuden
måste vara medlemmar i representerad nation, inget ombud kan representera mer än en
nation.
Antalet ombud fastställs till minsta antalet ombud en nation representeras av. Dock är det
lägsta antalet ombud 2. Ej representerade nationer eller nationer utan rösträtt räknas ej.
Medlemmar blir ombud efter följande ordning nationernas ordförande, vice ordförande,
kassör, övriga styrelsemedlemmar och sist övriga medlemmar.
Curator Curatorum har ej rätt att vara ombud, vice Curator Curatorum får ej vara ombud
då denne ersätter Curator Curatorum.
§5.3 Stämman sammanträder på kallelse av Curator Curatorum. Rätt att begära utlysande
tillkommer medlemsnationernas styrelser. Kallelsen skall utåg till medlemmsnationernas
styrelser senast 14 dagar innan stämma eller extra möte. Handlingarna skall vara
medlemsnationernas styrelser senast tillhanda 7 dagar innan stämman eller extra möte.
§5.4 Yttrande-, yrkande- och närvaro-rätt på stämman tillkommer varje medlem ur
medlemsnationerna. Där utöver tillkommer rösträtt till ombuden.
§5.5 Ordförande vid stämman är Curator Curatorum eller, vid dennes frånvaro, vice
Curator Curatorium. Skulle båda Curator Curatorum vara frånvarande väljs en ordförande
av stämman.
§5.6 Stämman är giltig då minst 2/3 av medlemsnationerna finns representerade med
ombud. Beslut tas om inte annat anges med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger
mötesordförande utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör.
§6 Stämmans formalia
§6.1 Vid sammanträde för stämman skall beslutsprotokoll föras. Yrkanden,
protokollsanteckningar och reservationer som inlämnas skriftligen skall tagas till
protokollet. Protokollsanteckningar och reservationer skall vara stämmans ordförande till
handa senast en timme efter mötets avslutande. Protokollet ska justeras av
mötesordförande samt en justeringsperson från varje närvarande medlemsnation.
§6.2 Stämmans årsmöte skall behandla följande punkter:
1. Fastställande av röstlängd för mötet (genom upprop, varvid ska kartläggas om
ombuden är behöriga och medlemmarna är korrekt företrädda).
2. Val av mötessekreterare
3. Val av justeringsperson
4. Adjungeringar
5. Mötets behöriga utlysande

6. Fastställande av föredragningslista
7. Val av Curator Curatorium
8. Val av vice Curator Curatorium
9. Val av plaster KuratorKollegiet äga rätt att tillsätta
10. Kollegiets befogenheter
11. Behandling av inkomman förslag och framställningar
12. Övriga frågor
§6.3 Extra stämma
Extra stämma skall utlysas om en medlemsnationsstyrelse, kollegiet, Curator Curatorium eller minst 20%
av en medlemsnations medlemmarna så önskar. Det extra stämman skall hållas senast 20 dagar efter det att
skriftlig begäran kommit styrelsen tillhanda. Endast de ärenden för vilka stämman har blivit utlyst får
behandlas. Dessa skall anges i kallelsen. Extra stämma kan inte hållas under juli månad.

§7 Kollegiet
§7.1 Kollegiet består av Curator Curatorum samt medlemsnationernas respektive
ordförande (eller där till motsvarande) eller i dennes frånvaro vice ordförande. Annan
person får företräda medlemsnation efter att Curator Curatorum därom blivit medelad av
medlemsnationens ordförande.
§7.2 Kollegiets uppgift är att mellan stämmans möten sköta och driva KuratorsKollegiet.
Samt verkas om kontaktnät mellan medlemsnationernas styrelser.
§7.3 Kollegiet sammanträder på kallelse av Curator Curatorum, rätten att begära
utlysande tillkommer varje ledamot av kollegiet. Kollegiet skall sammanträda minst en
gang varannan månad, de månader som medlemsnationerna bedriver verksamhet.
§7.4 Vetorätt av kollegiets beslut tillkommer alla Kollegiets ledamöter (ej Curator
Curatorum). Beslut kan endast tas i frågor där kollegiet på stämman adjungerats
beslutanderätt.
§7.5 Kollegiets möten leds av Curator Curatorum
§8 Valbar
Samtliga medlemmar i medlemsnationerna är valbara till KuratorKollegiets samtliga
poster. Icke-medlemmar har endast rätt att väljas om stadgarna så föreskriver.
§10 Observatör
Varje nation har rätt att om de så önskar, utse en observatör till KuratorsKollegiet.
Kollegiet har även rätt att (enhälligt) utse icke-medlemmar till observatör. Dessa äger rätt
att granska KuratorsKollegiet beslut och versamhet. De äger även rätt att delta med
närvaro- och yttranderrätt på KuratorsKollegiet samtliga möten.
§11 Stadgar

§11.1 För ändring av KuratorsKollegiets stadgar (dock ej §11) krävs beslut av stämman
under företsättning av att minst hälften av ombuden finns närvarande och att 2/3 av alla
medlemsnationer finns representerade, samt att 2/3 av dessa röstar för ändring.
§11.2 Fråga om ändring av stadgar kan ej väckas på årsmöte eller extra möte. Utan måste
yrkas skiftligt till Curator Curatorum senast 10 dagar innan årsmöte. Ändringsförslag på
stadgar måste vara ombuden och medlemsnationerna till handa senast 7 dagar innan
årsmöte eller extra möte.
§11.3 För ändring av paragraf 11 krävs på två varandra följande årsmöten eller extra
stämma (minst 6 månader mellan beslut) samt beslut enligt §11.1

