Organisationskarta
Förslaget i korthet
Landskapet
o Högsta beslutande organ med nämndenivå under sig (Besvär, Stipendie, Val, Styrelse & Seniorskollegium). Nämnderna beskrivs i nationens stadgar.
o Ordförande och sekreterare valda direkt av landskapet och sitter två år.
• Ordförande och sekreterares ämbetsperioder går om lott.
• Sekreteraren agerar förberedande och saknar därför rösträtt men kan istället vara avlönad.
• Nationssekreterarens ämbete förblir orört.

Styrelsen
o Omorganiseras i 5 utskott och absorberar Ekoniminämndens ansvarsområden.
o Befogenheter regleras i en delegationsordning.
o Utskotten agerar förberedande men arbetar självständigt och ska åtminstone ha ett beslutsmöte inför styrelsemöte.
o Placeringar i placeringsutskottet och beslut i fastighetsutskottet som har en kostnad relaterat till fastigheten kräver beslutsmöte i utskottet.

Kuratelet (heltidare, och skattmästare)
o Varje kurator och skattmästare är sammankallande för ett utskott där det som är relevant för dennes område. Under 1Qs och 3Qs utskott samlas alla funktionärer
i ett flertal verk.
o Kuratorerna är helt administrativa och är inte tänkta att arbeta i verksamheten. Åtgärden ta för att sänka belastning och höja kvalitet.
• 3Qs mandatperiod blir 12-månader och ansvarsfrihet beviljas av landskap. Det likställer kuratelet. HVM slutar arbeta heltid och ersätts av en dryckesansvarig BRM som
tillsammans med KXM får ett större ansvar i verksamheten särskilt på kvällar, HVM övergår till att arbeta på ackord och tar ansvaret som biträdande 3Q. Syftet är att göra
posterna mer attraktiva och mer områdesspecifika. 3Q tar över de administrativa uppgifterna som lämnas av HVM.
• 1Q arbetar med internt riktad verksamhet (medlems- och organisations fokuserad) och 3Q med externt riktad verksamhet (vinstdrivande) under dessa utskott finns verk med
alla funktionärer grupperade. Kommunikationsverket leds av marknadsföringsansvarig och ligger under internutskottet men arbetar också medvetet mot externutskottet.

Granskning
o Verksamheten som leds av styrelsen granskas av landskapet genom revisorerna.
o Styrelsen granskar kuratorerna och styrelsens utskott.
o Kuratorerna granskar de förtroendevalda i verken.
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