HÄRMED KALLAS GÄSTRIKE-HÄLSINGE NATIONS MEDLEMMAR
TILL VÅRTERMINENS ANDRA LAGTIMA LANDSKAP
TISDAGEN DEN 11 MAJ KLOCKAN 18:00 Å DIGITALT

Bland annat ska följande behandlas:
VAL AV ANDRE KURATOR HT21-VT-22
VAL AV TREDJE KURATOR HT21-VT-22
VAL AV BARMÄSTARE HT21
Fullständig föredragningslista kommer att anslås på nationens medlemstavla senast fredagen den 7
maj och även på hemsidan. Hjälp gärna valnämnden att finna lämpliga kandidater till de poster som
ska väljas. Särskilda anmälningslistor kommer inte anslås på medlemstavlan utan på hemsidan under
”medlem-engagera dig” med ett digitalt formulär. Det går även att använda sig av institutet enskilt
landsmannaförslag. För att delta under landskap krävs att terminsavgift för gällande termin är betald.

ENSKILT LANDSMANNAFÖRSLAG
Innebär att alla nationsmedlemmar har rätt att föreslå kandidater till de poster som ska väljas. Förslag
måste lämnas till Förste kurator senast en vecka före landskapet.
ÄRENDE PÅ FÖREDRAGNINGSLISTAN
Alla nationsmedlemmar har rätt att få ett ärende upptaget på föredragningslistan om man lämnar in
förslaget skriftligt till Förste kurator senast en vecka före landskapet.
DELTAGANDE
Landskapet kommer att ske digitalt. Anmäl ditt deltagande till Förste kurator via formulär som
kommer finnas tillgängligt. Anmälningslänken kommer finns på nationens hemsida under
ghnation.se/landskap. För att alla ska kunna delta demokratiskt kommer alla rösta via E-ballot, anmäl
din e-postadress med namn i formuläret på hemsidan.
VÄLKOMMNA ATT DELTA
Carl von Zweigbergk
Förste kurator
Uppsala 1 mars 2021
För att delta digitalt i landskapet krävs föranmälan. Formulär finns på nationens hemsida under
ghnation.se/landskap. ZOOM-LÄNK KOMMER SKICKAS UT UNDER LANDSKAPSDAGEN.

Distansdeltagande sker genom Zoom, en videokonferenstjänst. En länk till Zoom-mötet kommer att
skickas ut per mejl samma dag som landskapet äger rum till de som föranmält sig. Genom länken
kommer programmet att laddas ned och installeras, och mötet öppnas. Man behöver inte skapa ett
konto, men man behöver ange ett användarnamn.
För att bekanta sig med Zoom kan man besöka https://zoom.us/test. Där kan man öppna ett möte
med sig själv, för att testa att webkamera, högtalare och mikrofon fungerar.
För att göra det digitala deltagandet på det verkliga landskapet så smidigt som möjligt måste du vara
inloggad kl 17.30. Ett upprop kommer ske kl 17.45. Då ska du ha sett till att din kamera, mikrofon
och högtalare fungerar.
För votering (omröstning som inte sker per acklamation) används E-ballot. E-ballot är en
internettjänst för slutna anonyma omröstningar. En personlig länk skickas ut på mejl inför
omröstningarna. På så vis har vi en komplett mejllista till alla deltagare från mötets start.
För frågor om landskapet, kontakta Förste kurator på 1q@ghnation.se eller 018 66 61 41

