
 

 

 

 

 

 

 

Valnämnden är en av de viktigaste organisationerna för att hålla nationen vid liv. De är nämligen 
folket som söker och leder medlemmarna till olika poster och nämnder. Valnämndens arbete börjar 
flera veckor innan landskapen, mötet för nationens medlemmar där vi fattar gemensamma beslut och 
röstar fram kandidater till olika positioner, där de leds av valnämndens ordförande. Mötena börjar 
med att valnämnden avstämmer vilka som kan tänka sig vara intresserade att engagera sig, vilket kan 
vara helt nyinskrivna medlemmar och de som suttit på flera poster innan men kan tänka sig göra 
något mer. Valnämnden valbereder nationens funktionärer likväl som nationens heltidarpositioner. 
Valnämnden består av valnämndsordförande, valnämndssekreterare, 5 ledamöter, samt förste, andre 
och tredje kuratorn. 

 

Valnämndsordförande väljs på vårens första lagtima landskap på 2 år – 1/7 tom 30/6 (jämna år) 

Valnämndssekreterare väljs på vårens första lagtima landskap på 2 år – 1/7 tom 30/6 (ojämna år) 

3 ledamöter väljs på höstens andra lagtima landskap på 1 år from 1/1 tom 31/12. 

2 ledamöter väljs på vårens andra lagtima landskap på 1 år from 1/7 tom 30/6. 

 

The election committee is one of the most important organisations to keep the nation alive. It’s the 
people who search and lead members to the different positions and committees in the nation. The 
election committee’s work begins several weeks before the Landskaps (the meeting where all the 
members decide on the big questions and elect new officials) where they’re lead by the head of the 
election committee. The meetings begin with checking on which people are currently interested in 
positions and looking for future candidates, which could be anyone from recently joined to old 
veterans who want to do more. The election committee consists of the election committee chairman, 
the election board secretary, 5 members, and the first, second and third curators. 

 

Chairman of the election board is elected on the first spring Landskap for 2 years (even years) 

Secretary of the election board is elected on the first spring Landskap for 2 years (uneven years) 

Three members is elected on the second fall Landskap for 1 year 1/1 – 31/12 

Two members is selected on the second spring Landskap for 1 year 1/7 – 30/6  


