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1 KAP.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§1

Gästrike-Hälsinge nation är en sådan sammanslutning av studerande vid
Uppsala universitet som avses i det till dessa stadgar fogade dokument "Policy
om nationsstatus" fastställt av nationernas gemensamma Kuratorskonvent
den 16 december 2009. Nationens ändamål är att främja medlemmarnas
studier och vad som har sammanhang med dessa.

§2

Beslut om upplösande av nationen får inte fattas.

§3

Nationens firma tecknas av styrelsen eller den styrelsen utser. Styrelsen har sitt
säte i Uppsala.

§4

Nationens verksamhetsår löper från och med den 1 juli till och
med den 30 juni.

§5

Nationens bokföring ska ske i enlighet med bokföringslagen. Bokslut och
revisionsberättelse för ett verksamhetsår ska behandlas på det första lagtima
landskapet efter verksamhetsårets utgång.

§6

Revision ska omfatta förvaltning och räkenskaper samt utföras enligt god
revisionssed.

§7

Nationens högsta beslutande organ är landskapet, som består av nationens
medlemmar.

§8

Nationens regelverk består av nationens stadgar, delegationsordning,
policyer, riktlinjer, reglementen, arbetsordningar och ämbetsbeskrivningar.
Vid konflikt sinsemellan äger de företräde i nyssnämnd ordning.

§9

Nationens styrelse svarar för organisation och förvaltning av nationens
angelägenheter. Kuratorerna handhar den löpande förvaltningen enligt de
anvisningar som styrelsen meddelar och vad nationens regelverk föreskriver.

2 KAP.

OM MEDLEMMAR

§1

Nationens medlemmar består av hedersledamöter, seniorer och övriga
medlemmar. Varje medlem kan även benämnas "landsman".

§2

Berättigad att vinna inträde i nationen är den som har anknytning till
Gävleborgs län och är studerande vid Uppsala universitet eller vid annan
högskoleutbildning i Uppsala.
Annan person än ovanstående må vinna inträde i nationen efter gemensamt
beslut av förste och andre kurator. Är dessa inte eniga, ska ärendet avgöras
av styrelsen.

§3

Medlem äger inga av medlems rättigheter innan denna erlagt följande av
landskapet beslutade avgifter:
I.

II.

III.

Inskrivningsavgift, som erläggs vid inskrivning i nationen och får uppgå till
högst 1/210 av gällande prisbasbelopp. Skyldighet att erlägga
inskrivningsavgift gäller även den som återinskrivs.
Medlemsavgift, som erläggs terminsvis under den termin den
avser får uppgå till högst 1/125 del av gällande prisbasbelopp.
Seniorsavgift, som erläggs terminsvis under den termin den avser
ersätter medlemsavgift och får uppgå till högst hälften av fastställd
medlemsavgift.

Hedersledamot är avgiftsbefriad och äger alla rättigheter som tillkommer
medlemmar (se §5).

§4

Medlem i nationen äger utträda genom anmälan till förste kurator och
erhålla bevis härpå.
Medlem som vunnit inträde i nationen, men som inte på anmaning uppvisar
intyg på uppnått studieresultat under inskrivningsterminen, kan uteslutas ur
nationen av förste och andre kurator i förening.
Erläggs inte medlemsavgift under den termin den avser, ska medlemmen anses
ha utträtt ur nationen. Erlagda avgifter återbetalas ej, om inte annat beslutas
gemensamt av förste och andre kurator.
Medlem som utträder eller utesluts ur nationen, förlorar i samband därmed
alla medlemsrättigheter i nationen.

§5

Medlem äger rätt
att begagna nationens lokaler samt nationens bibliotek, tidskrifter, och övriga
för gemensamt bruk avsedda resurser i enlighet med nationens regelverk.
att delta i nationens sammankomster och tillställningar samt söka
nationens stipendier, i den utsträckning och på de villkor som gäller i
varje särskilt fall.
att närvara och rösta på landskap.
att få ärende upptaget på föredragningslistan till landskap om ärendet
skriftligen anmäles till förste kurator minst två veckor före landskap.
att nominera kandidater till vid landskap utlysta val. Sådana skall skriftligen
anmälas till förste kurator minst en vecka före landskap.
att på landskap vid sittande bord kandidera till alla utlysta poster, utom till
val av nationens fasta funktionärer (se 8 kap. §2).
att ta del av alla nationens handlingar med undantag av handlingar i
disciplinärenden, självdeklarationer och ekonomiska upplysningar i
låneärenden. Undantagna är också handlingar, vilkas offentliggörande
nationsjuristen bedömer skulle kunna skada nationen, enskild medlem eller
anställd.

§6

Till senior må varje nationsmedlem väljas som varit medlem i minst sex
terminer och anses väl framskriden i ålder, lärdom, heder och goda seder.
Motiverat förslag till val av senior ska inlämnas skriftligen till förste kurator
senast en vecka innan landskap.
Senior väljs på livstid, dock anses endast betalande senior också vara
medlem i nationen (se §3). En senior kan återinskrivas i nationen utan särskilt
beslut.
Senior installeras vid seniorskollegiets sammankomst. Om installation ej
skett inom två år efter landskap faller landskapets beslut.

§7

Till hedersledamot kan av landskapet kallas den som genom sitt arbete för
nationen eller hembygden utfört gagnerika gärningar eller som genom
vetenskaplig, konstnärlig eller annan verksamhet gjort sig förtjänt härav.
Motiverat förslag till val av hedersledamot ska inlämnas skriftligen till
seniorskollegiet senast två veckor före respektive termins första lagtima
landskap. Minst två nationsmedlemmar i förening äger förslagsrätt.
Hedersledamot installeras vid nationssammankomst. Om installation ej
skett inom två år efter kallelse faller kallelsebeslutet. Hedersledamöter
inträder i den ordning de installerats, om inte annat beslutas av kallande
landskap.

§8

Om medlem
I.
begår ringa förseelse mot nationens regelverk
kan förste kurator anställa förhör och, om det bedöms befogat, meddela
skriftlig varning.

Il.

begår upprepade sådana förseelser,
begår förseelser mot nationens regelverk som inte kan betecknas som
ringa eller,
motarbetar nationens ändamål,
ska förste kurator anställa förhör och, om det bedöms befogat
meddela skriftlig varning. Styrelsen kan därefter, om det bedöms
befogat, besluta om temporär avstängning från nationen. Sådan
avstängning får inte överskrida sex månader eller omfatta
landskapet.

III.

begår ytterligare sådan förseelse trots varning och temporär
avstängning, begår mycket grov förseelse mot nationens regelverk
eller
aktivt motarbetar nationens ändamål,
ska styrelsen kalla till förhör och därefter om det bedöms befogat, med
två tredjedels majoritet, besluta om uteslutning ur nationen.

3 KAP.

OM BESLUT, JÄV & PROTOKOLL

§1

Beslut fattas med enkel majoritet om inte annat är stadgat och vid lika
röstetal gäller den mening ordföranden biträder. Beslut fattas med
acklamation, om inte votering begärs. Votering sker öppet, om inte sluten
votering begärs.

§2

Den som deltar i beslut har rätt att reservera sig mot beslutet. Reservation
mot beslut ska meddelas muntligen under sammanträdet och protokollföras.
Om den som har reserverat sig mot ett beslut vill motivera reservationen,
ska motiveringen också lämnas skriftligt. Motiveringen ska lämnas till förste
kurator senast tre arbetsdagar efter sammanträdet.

§3

Anmälan om jävssituation sker innan fråga upptas för diskussion eller så snart
jäv upptäcks. I fråga om jävssituation tillämpas förvaltningslagen.

§4

Vid landskap samt styrelse-, styrelseutskott- och nämndsammanträde ska
protokoll föras. Det ska, om inte annat bestäms, endast innehålla beslut,
reservationer och särskilda yttranden. Vid val ska det endast innehålla uppgift
om den valde.

§5

Protokoll ska justeras av ordförande och justerare. Tidpunkt för justering
beslutas på sammanträde men ska ske senast 14 dagar efter sammanträdet.

§6

Justerat landskapsprotokoll ska i kopia anslås på nationens anslagstavlor
senast 14 dagar efter landskap. Justerade styrelse-, nämnd-, och utskottsprotokoll ska anslås eller på annat sätt hållas tillgänglig på nationen.

4 KAP.

OM LANDSKAP

§1

Landskap är en enligt detta kapitel utlyst sammankomst av nationens
medlemmar. Landskap sammankallas av förste kurator. Landskapet utser för
nästkommande landskap ordförande och sekreterare, samt ersättare för
dessa.

§2

Rätt att närvara och rösta vid landskapet tillkommer nationens medlemmar
(se 2 kap. 5§).
Landskapet kan adjungera annan än ovan nämnda med närvaro- eller
närvaro- och yttranderätt. Revisor som ej också är medlem i nationen är
ständigt adjungerad.

§3

Lagtima landskap ska hållas två gånger per termin enligt följande:
I.
Il.

III.
IV.

höstterminens första lagtima landskap under tiden 15 september 15 oktober
höstterminens andra lagtima landskap under tiden 15 november 10 december
vårterminens första lagtima landskap under tiden 1 - 28 februari
vårterminens andra lagtima landskap under tiden 20 april - 15 maj

§4

Urtima landskap ska sammankallas på begäran av inspektor, kurator, nämnd,
minst tre styrelseledamöter eller minst tjugo landsmän. Urtima landskap får
inte hållas under tiden 15 december - 15 januari eller 1 juni - 31 augusti.

§5

Kallelse till landskap ska senast åtta dagar före landskapet anslås på nationens
anslagstavlor, i nationens officiella kommunikationskanaler och utsändas
separat till var enskild medlem som delgivit sin e-postadress.
Kallelse ska innehålla uppgift om tid och plats för landskapet samt
förteckning över vid utsändandet kända ärenden av vikt som ska behandlas
vid landskap.

§6

Styrelsen upprättar inför landskap fullständig föredragningslista, som senast
tre dagar före landskap ska anslås på nationens anslagstavlor.
Underlag till ärenden som ska behandlas vid landskap ska senast tre dagar före
landskap tillgängliggöras i nationens officiella kommunikationskanaler och
därutöver finnas åtkomligt i nationshuset.

§7

Beslut vid landskap får endast fattas i ärenden som upptagits på
föredragningslistan och som beretts av styrelsen. Styrelsen ska i förslag på
ärenden inkomna från enskild medlem antingen tillstyrka eller avstyrka
förslaget. Avsikt att tillstyrka eller avstyrka ärende ska meddelas
förslagsställaren innan landskapets öppnande (2 kap. §5).

§8

Vid val
I.

II.

av ensam kandidat till ett ämbete,
väljs kandidat om den erhållit mer än hälften av de avgivna
rösterna. I annat fall blir kandidaten inte vald.

mellan två kandidater till ett ämbete,
väljs den kandidat som har flest röster om dessa uppgår till två
femtedelar av de avgivna rösterna.
Om vid sådan votering två kandidater erhåller lika röstetal avgör
lotten. I annat fall blir ingen av kandidaterna vald.

III.

mellan fler än två kandidater till ett ämbete,
väljs den kandidat som erhåller mer än hälften av rösterna.
Om ingen av kandidaterna erhåller mer än hälften av rösterna ska
förnyad omröstning hållas mellan de två kandidater som erhållit flest
röster.
Vid behov företas val för att avgöra mellan vilka två det slutgiltiga valet ska
stå, om vid sådan votering två kandidater härvid erhåller lika röstetal avgör
lotten.

IV.

av två eller flera kandidater till samma antal likalydande
ämbeten, väljs kandidat om den erhållit mer än hälften av de
avgivna rösterna. I annat fall blir kandidaten inte vald.

V.

mellan fler än två kandidater till färre, men minst två, likalydande
ämbeten, väljs de kandidater som erhåller två femtedelar av de
avgivna rösterna.
Uppnås två femtedelar av fler kandidater än ämbeten används röstetal
för att fastställa ordning.
Kandidater tillträder ämbete till och med sista valbara plats.

§9

Seniorsval kan företas om antalet vid universitetet närvarande och i nationen
inskrivna seniorer är mindre än en tiondel av antalet nationsmedlemmar vid
slutet av föregående termin. Seniorer som varit medlemmar i nationen i mer
än 12 år medräknas ej i ovan nämnda beräkning.
Val till senior kan endast företas å lagtima landskap och sker med sluten
votering. Vald till senior är den som får minst två tredjedelar av de avgivna
rösterna.
Uppnås sådan majoritet av fler än de som enligt stadgarna kan väljas, företas
förnyad omröstning mellan dessa. Dessa väljs till senior efter inbördes ordning
till och med sista valbara plats.

§10

Landskap äger rätt att avsätta ämbetsinnehavare. Beslut ska ske genom
sluten votering med två tredjedels majoritet.

§11

Landskapet beslutar om ansvarsfrihet för styrelse och kuratorer.

§12

Vid ändring av dessa stadgar ska förslaget antas med två tredjedels majoritet
vid två på varandra följande lagtima landskap.

§13

Delegationsordning beslutas av landskapet. Vid ändring av delegationsordningen ska förslaget antas med två tredjedels majoritet vid lagtima
landskap.

5 KAP.

OM STYRELSEN

§1

Styrelsen består av ordförande, två skattmästare och tre kuratorer samt fem
övriga ledamöter. Styrelsens ordförande väljs på vårens andra lagtima landskap
udda år. Av övriga ledamöter väljs tre på höstens respektive två på vårens andra
lagtima landskap.

§2

Styrelsen ska hålla sammanträde minst tre gånger per termin. Till
sammanträde ska kallelse och beslutsunderlag skickas senast åtta dagar
innan.

§3

Styrelsen är beslutsför om antalet närvarande är sju eller fler. Styrelsebeslut
fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande
biträder.

§4

Nationens inspektor och revisorer är ständigt adjungerade med yttrande- och
förslagsrätt. Från val till tillträde är kurator adjungerad utan rösträtt.
Nationsmedlem äger rätt att närvara vid styrelsemöte.
Styrelsen kan dock besluta att del av sammanträde ska hållas bakom stängda
dörrar på grund av hänsyn till personlig integritet eller normal sekretess i
affärsförhållanden. Fattas sådant beslut, ska inte heller protokoll från
styrelsemötet i denna del hållas tillgängligt för annan nationsmedlem än den
det berör.

§5

Styrelsen ska inför verksamhetsår upprätta verksamhetsplan med budget, som
ska föredras på landskap. Ändringar av större principiell eller ekonomisk
betydelse ska föredras på landskap.

§6

Styrelsen ska förvalta och utveckla nationens fasta egendom samt förvalta dess
fonderade medel vilket också innefattar fastställande av avsättning till
byggnadsfonden och övriga fonder.
Av de av landskap fonderade medlen äger styrelsen rätt att, under ett
verksamhetsår, för särskilt ändamål, disponera fem basbelopp. Sådant
beslut ska fastställas av nästkommande landskap.

§7

Styrelsen ska upprätta verksamhetsberättelse för varje verksamhetsår i
samband med bokslutet.

§8

Styrelsen äger rätt att tillförordna person till vakant funktionärspost och
vakant ämbete som ledamot i utskott till nästkommande landskap, dock ej till
fasta funktionärer.

§9

Styrelsen kan besluta att nationen ska anta underföreningar. Sådan förening
ska ha till syfte att främja nationsmedlemmars aktiviteter inom ett visst
område. Underförenings stadgar ska godkännas av styrelsen.
Vad avser bokslut och revision gäller i tillämpliga delar vad som är stadgat för
nationen. Underförenings bokslut ska godkännas av styrelsen.

§10

Styrelsens fem fasta utskott är ekonomi-, fastighets-, placerings-, intern-, och
externutskott. Styrelsen har därutöver rätt att inrätta och avskaffa ytterligare
utskott.
Utskott utövar nationens beslutanderätt i de ärenden som det bemyndigats
till genom nationens regelverk eller särskilt landskaps- eller styrelsebeslut. Varje
utskott är ansvarigt inför styrelsen och styrelsen beviljar utskott ansvarsfrihet.

§11

Utskotten åligger
att kontinuerligt bevaka utvecklingen inom sitt verksamhetsområde,
att bereda uppkomna ärenden,
att i styrelsen väcka de förslag utskottet finner påkallade.

§12

Utskotten ska hålla sammanträde minst två gånger per termin. Till
sammanträde ska kallelse ske senast fem dagar innan. Nationens fasta
funktionärer är ständigt adjungerade med yttranderätt.

6 KAP.

OM SENIORSKOLLEGIET

§1

Seniorskollegiet har till uppgift att bevara erfarenheter inom nationen och
ska ges tillfälle att yttra sig innan för nationen mer långsiktiga eller i något
avseende omvälvande beslut ska fattas.

§2

Seniorskollegiet består av de av nationens seniorer som erlagt seniorsavgift
till nationen. Förste kurator är vice ordförande och äger rösträtt även i det fall
denne ej är vald till senior.

§3

Seniorskollegiet bereder förslag på kandidater till ordförande och
sekreterare för seniorskollegiet. Minst två nationsmedlemmar i förening äger
förslagsrätt. Motiverat förslag ska inlämnas skriftligen till ordförande senast
en vecka innan sammanträde.

§4

Ordförande eller vice ordförande kallar till sammanträde senast åtta dagar före
utsatt sammanträdesdatum. Kollegiet är beslutsfört om minst åtta seniorer är
närvarande.

§5

Seniorskollegiet åligger
att besluta om stipendier då stipendiestatuterna så föreskriver.
att bereda val av inspektor och skattmästare.
att avgiva utlåtande i ärenden som till kollegiet hänskjutits av nationens
inspektor, förste kurator eller styrelse.
att behandla väckt förslag om hedersledamot. Kollegiet ska antingen
tillstyrka eller avstyrka att landskapet kallar den föreslagne.
Förslagsställarna ska innan landskapet informeras om kollegiets beslut.

7 KAP.

OM NÄMNDER

Allmänna bestämmelser
§1

Ordförande ansvarar för att leda nämndens arbete och möten till beslut.
Sekreterare ansvarar för att bereda nämndens arbete. Sekreterare är ständigt
adjungerad med yttrande- och förslagsrätt.

§2

Till sammanträde ska kallelse ske senast åtta dagar innan. Nämnd är
beslutsför, om antalet närvarande överstiger hälften av antalet ledamöter.
För att beslut ska kunna fattas måste det konkreta ärendet ha angivits i
kallelsen.

Särskilda bestämmelser
§3

Stipendienämnden består av ordförande, inspektor och nio ledamöter. Av
ledamöter väljs fyra övriga på höstens respektive fem övriga på vårens andra
lagtima landskap. Ledamöterna ska representera samtliga vetenskapsområden.

§4

Stipendienämnden ska handlägga nationens stipendieärenden.

§5

Valnämnden består av ordförande, tre kuratorer och fem ledamöter. Av
ledamöter väljs tre övriga på höstens respektive två övriga på vårens andra
lagtima landskap. Ledamöterna bör ha god personkännedom om nationens
medlemmar.

§6

Valnämnden ska bereda nationens valärenden, förutom val av hedersledamot, inspektor, skattmästare, samt ordförande och sekreterare till
seniorskollegiet vilket åligger seniorskollegiet.

§7

Besvärsnämnden består av inspektor, nationsjurist och ledamot. Nämndens
uppgifter regleras i kapitel 10.

8 KAP.

OM ÄMBETEN

§1

Nationens ämbetsinnehavare är ledamöter i styrelse, nämnder och utskott,
fasta och övriga funktionärer samt nationens representanter i styrelsen för
Gästrike-Hälsinge nations studentbostäder.

§2

Nationens fasta funktionärer är inspektor, skattmästare ekonomi,
skattmästare fastighet, förste kurator, andre kurator, tredje kurator,
nationsjurist, ordförande och sekreterare i styrelse, valnämnd,
stipendienämnd och seniorskollegiet samt tre revisorer. Inspektors
uppgifter och rättigheter regleras i kapitel 9.

§3

Ordinarie val av
a) Inspektor sker på vårterminens andra lagtima landskap
b) Skattmästare ekonomi sker på vårterminens andra lagtima landskap
c) Skattmästare fastighet sker på höstterminens andra lagtima landskap
d) Förste kurator sker på höstterminens första lagtima landskap
e) Andre kurator sker på vårterminens första lagtima landskap
f) Tredje kurator sker på vårterminens första lagtima landskap
g) Nationsjurist sker på höstterminens andra lagtima landskap
h) Ordföranden i styrelse, valnämnd, stipendienämnd och
seniorskollegiet väljs på vårens första lagtima landskap jämna år
i) Sekreterare i styrelse, valnämnd, stipendienämnd och seniorskollegiet
väljs på vårens första lagtima landskap udda år
j) Revisorer sker på vårterminens andra lagtima landskap, två på
jämna år och en på udda år. Mandatperioden löper till dess bokslut
och revisionsberättelser för respektive verksamhetsår godkänts av
landskapet.
Tillträde sker vid närmast följande hel- eller halvårsskifte efter landskap.

§4

Styrelsen har rätt att inrätta och avskaffa övriga funktionärsposter.
Avskaffande av ej vakant funktionärspost fullföljs vid mandatperiodens
avslutande. Om mandattiden överstiger ett år ska landskapet fastställa att
posten inrättas eller avskaffas.

§5

Styrelsen har rätt att anställa. Om anställningstiden överstiger ett år, ska
landskapet fastställa att tjänsten inrättas.

§6

Valbar till ämbete är myndig nationsmedlem som inte är försatt i
konkurs med följande begränsningar:
a) ordförande och sekreterare för seniorskollegiet väljs bland seniorer
b) inspektor väljs bland lärare vid Uppsala universitet och får inte

inneha annat ämbete
c) revisor får inte inneha annat ämbete och varav minst en ska
vara bokföringskunnig
d) besvärsnämndens ledamot får inte inneha annat ämbete
e) nationsjurist får inte inneha annat ämbete
Utan hinder av ovanstående är även person utanför nationen valbar till
inspektor eller revisor.

§7

Mandattid för ämbete är ett år om ej annat beslutat av landskapet eller
styrelsen, med följande undantag.
Mandattid för
a) Inspektor är fem år
b) Skattmästare är tre år
c) Nationsjurist är tre år
d) Ordföranden i styrelse, valnämnd, stipendienämnd och
seniorskollegiet är två år
e) Sekreterare i styrelse, valnämnd, stipendienämnd och
seniorskollegiet är två år
f) Representanter i styrelsen för Gästrike-Hälsinge nations
studentbostäder är två år.
g) Revisor är två år

§8

Ämbetsinnehavare anses inte längre inneha sitt uppdrag om denna
inte längre uppfyller valbarhetsvillkoren.

§9

Ämbetsinnehavare äger rätt att avsäga sig sitt uppdrag genom att
meddela förste kurator, varefter fyllnadsval ska ske snarast.

9 KAP.

OM INSPEKTOR

§1

Inspektor åligger att
a) i allt som rör nationen befrämja dess bästa och jämte förste
kurator representera nationen
b) vara ordförande i besvärsnämnden
c) bevista landskap
d) ha god insyn i styrelsens arbete
e) handlägga stipendieärenden i överensstämmelse med
respektive stipendiums bestämmelser
f) hemförlova nationens medlemmar på respektive termins sista
lagtima landskap

§2

Inspektor äger rätt
att delta i nationens sammankomster och tillställningar
att påfordra sammankallande av urtima landskap
att få ärende upptaget på föredragningslistan till landskap om ärendet
skriftligen anmäles till förste kurator minst två veckor före landskap
att nominera kandidater till vid landskap utlysta val. Sådana ska skriftligen
anmälas till förste kurator minst en vecka före landskap
att ta del av alla nationens handlingar. Undantagna är handlingar där
nationsjuristen bedömer att inspektors kännedom av dess innehåll skulle
kunna skada nationen, enskild medlem eller anställd.

§3

Om nationen finner det behövligt, äger landskapet bland lärare vid Uppsala
universitet välja proinspektor efter beredning av seniorskollegiet. Mandattiden för proinspektor får inte överstiga fem år.
Vid förfall för inspektor åligger det proinspektor att fullgöra inspektors
uppgifter.
Proinspektor äger samma rättigheter som tillkommer inspektor och ersätter
denne vid jävssituation.

10 KAP.
§1

OM BESVÄR
Anser medlem att beslut som fattats inom nationen, inte tillkommit i laga
ordning, står i strid med lag, författning eller nationens regelverk, äger denne
göra anmälan därom till besvärsnämnden.
Sådan anmälan ska vara skriftlig och innehålla ett yrkande om åtgärd. Anmälan
ska göras inom 30 dagar från det att beslutet tillkännagivits eller rimligen
kommit till den klagandes kännedom.

§2

Anser medlem att ämbetsinnehavare uppenbart misskött sina åligganden,
kan denne göra skriftlig, motiverad anmälan med ett yrkande om åtgärd till
besvärsnämnden.

§3

Besvärsnämnden ska pröva klagomål och lämna utlåtande, om så endast för
att avslå, enligt §1 och §2 i detta kapitel. Nämnden äger därvid undanröja
beslut, tilldela varning eller föreslå landskap att ämbetsinnehavare avsätts.
Ärende som väcks i besvärsnämnden ska vara slutbehandlat inom en månad
från det att anmälan kom in. Alla ärenden ska dokumenteras skriftligt,
berörda parter ska höras och nämndens beslut ska kommuniceras med dem.

§4

Vid besvär som omfattar besvärsnämnden, eller då jäv kan hävdas mot
besvärsnämndsledamot ersätter styrelsen nämndens funktion.

