
Utdrag ur Västgöta nations arbetsordningar 

 

Andre kurator 
Antal poster: 1 
Valtillfälle: vårterminens andra ordinarie nationssammankomst 

Mandatperiod: 1 juli - 30 juni     

Andre kurator är förste kurators ställföreträdare 

 

Andre kurator ska: 

    

Innehavare av ämbeten   

-Leda de ämbeten som lyder under andre kurator. Följande ämbeten lyder under andra kurator: 

 

Biträdande stipendiesekreterare, stipendiesekreterare  

  

- Delta i planering och genomförande av konferenser och dylikt för innehavare av ämbeten 

 

Redovisning   

-  Sköta nationens löpande redovisning och kontanthantering  

-  Betala nationens fakturor 

-  Betala ut löner 

-  Sköta kontakten med Skatteverket  

Fakturering 

- Ställa ut fakturor och vid behov driva in dessa  

 

Budget och bokslut 

-  Till styrelsemötet inför vårterminens tredje nationssammankomst lägga fram förslag till 

verksamhetens budget inför kommande verksamhetsår 

-  Efter avslutad ämbetsperiod färdigställa bokslut och lägga fram detta på̊ styrelsemötet inför 

höstterminens första nationssammankomst 

-  Handha kontakten med nationens revisor 

 

Prissättning 

-  Tillsammans med tredje kurator och fjärde kurator ansvara för prissättning 

-  Löpande kontrollera marginaler och redovisa dessa inför styrelsen, tredje kurator och fjärde 

kurator 

 

Kontor 

- Ansvara för kuratorsexpeditionernas utrustning och materiel 

 

Sponsring 

-  I största möjliga mån söka sponsring till nationens verksamhet 



-  Vara Skattmästare Fastighet och förste kurator behjälpliga med med ekonomiska underlagtill 

nationshusets långsiktiga förvaltning 

-  I största möjliga mån tillse att Västgötacorrespångens kostnader täcks av sponsring och 

reklam 

 

Profilprodukter 

- Ta fram, beställa och inventera nationens profilprodukter 

   

Stipendienämnden 

-  Vara ordförande i stipendienämnden 

- Tillsammans med skattmästare kapital kontrollera utlysning av stipendier  

-  Sköta utbetalningar av stipendierna innan varje halvårsskifte 

  

Avtal och försäkringar 

-  Ansvara för att alla nationens avtal och försäkringar sammanställs (avtalsregister) 

-  Ansvara för att avtal och försäkringar sägs upp i tid 

 

Externt   

-  Tillsammans med förste kurator vara nationens representant i Kuratorskonventet 

-  Vara förste kurators suppleant i styrelserna för stiftelsen Västgötagården samt Västgöta 

nations landskapsförening 

-  Vara förste kurator behjälplig vid mottagande av vännationer 

  

Sommarverksamhet   

- Tillsammans med tredje kurator och fjärde kurator planera sommarverksamheten 

    

Övrigt 

-  Handlägga handlån till nationens medlemmar  

-  Tillse att posten hämtas  

-  Ansvara för försäljning under sexor 

-  Ansvara för uthyrning och tillsyn av nationens parkeringsplatser  

-  Tillsammans med tredje kurator inventera mat och dryck   

    

  



Tredje kurator 

Antal poster: 1 

Valtillfälle: vårterminens andra ordinarie nationssammankomst 

Mandatperiod: 1 juli - 30 juni 

 

Tredje kurator ska: 

 

Innehavare av ämbeten 

-  Leda de ämbeten som lyder under tredje kurator samt tillsammans med fjärde kurator ansvara 

för veckovisa möten. Följande ämbeten lyder under tredje kurator: Biträdande sexmästare, 

fikavärd, hovmästare, lunchvärd, restaurangvärd  

-   Delta i planering och genomförande av konferenser och dylikt för innehavare av ämbeten 

   

Löpande verksamhet 

-  Ansvara för de av nationens restaurangverksamheter av löpande karaktär 

-  Tillse att åtgångsredovisning sker för de löpande verksamheterna 

-  Ansvara för att arbetskraft finns till de löpande verksamheterna 

  

Kök och mat 

-  Beställa och åtgångsredovisa mat och dryck för sin verksamher  

-  Ansvara för köksinventarier 

 

Prissättning 

-  Tillsammans med andre kurator och fjärde kurator ansvara för prissättning 

 

Hygien 

-  Upprätta, ansvara för och följa upp nationens hygienrutiner 

-  Ansvara för utbildning av klubbverkare, föreningar och personal i hygienrutinerna 

-  Ansvara för beställning och inventering av all nödvändig hygienmateriel 

  

Sophantering   

- Ansvara för nationens sophantering och rutiner för källsortering samt tillse att dessa följs 

 

Städning 

-  Enligt styrelsens direktiv anställa och arbetsleda nationens städare  

-  Ansvara för ordning och reda i personalrummet samt tillse att arbetskläder finns   

 

Sommarverksamhet 

- Tillsammans med andre kurator och fjärde kurator planera sommarverksamheten 

 

 

(forts. nästa sida) 

 



Övrigt 

-  Tillsammans med fjärde kuratorn ansvara för leveranser av mat och dryck 

-  Ansvara för inventering och underhåll av materiel som används till restaurangverksamhet 

-  Tillsammans med andre kurator inventera mat och dryck 

-  Attestera de fakturor som faller inom dennes verksamhetsområde 

-  Ansvara för personalliggaren för all verksamhet 

 

Nationssammankomstens ordförande 

Antal poster: 1 

Valtillfälle: Vårterminens andra ordinarie nationssammankomst 

Mandatperiod: Två terminer 

 

Nationssammankomstens ordförande leder förhandlingarna och diskussionerna under 

nationssammankomsten, samt är ansvarig för att kallelse utgår i överensstämmelse med 

nationens stadgar. Det ankommer också på nationssammankomstens ordförande att vara förste 

kurator behjälplig vid exempelvis förberedande av röstsedlar och vid förtidsröstning. Inför en 

nationssammankomst och landskap är det ordföranden som ansvarar för att möteslokalen är 

iordningställd. 

 

Ämbetsvalberedningens ordförande 

Antal poster: 1 

Valtillfälle: Vårterminens andra ordinarie nationssammankomst 

Mandatperiod: två terminer 

 

Ämbetsvalberedningens ordförande leder arbetet i och sammankallar 

ämbetsmannavalberedningen. Arbetsuppgifterna innefattar att ansvara för utlysande av 

ämbeten, administrera ansökningsförfarandet, kalla till intervjuer, anslå om nominering samt 

att presentera de nominerade på nationssammankomsten. Ämbetsvalberedningens ordförande 

är ledamot av ledamotsvalberedningen. 

 

Ledamot av nationens styrelse 
Antal poster: 5 

Valtillfälle: Vårterminens första ordinarie nationssammankomst (tre ledamöter) samt 

vårterminens första ordinarie nationssammankomst (två ledamöter) följande år. 

Mandatperiod: Fyra terminer 

 

Styrelsens ledamöter ska delta i styrelsens verksamhet. 

 


