
Direktiv för klubbar under Vasa nation 
 

1 § Dessa direktiv rör klubbar som fungerar under Vasa nation. 

2 § Nationens klubbar ska i huvudsak vara till för nationens medlemmar. Syftet med 

klubbarnas verksamhet bör vara upprätthållandet och främjandet av kamratskap, 

hobbyverksamhet och samvaro på nation. 

3 § Klubbarnas ordinarie medlemmar bör vara antingen ordinarie-, extra- eller 

seniormedlemmar i Vasa nation. Till klubbens extra medlem kan väljas studerande vid 

Helsingfors universitet. Antalet extra medlemmar får utgöra högst hälften av klubbens 

totala medlemsantal. En klubb ska vid alla tillfällen ha minst 5 medlemmar. 

4 § Till klubbens funktionärer hör åtminstone en ordförande och en ekonomiansvarig. 

Dessa poster kan innehas av samma person. 

5 § Vasa nations styrelse besluter om godkännande av nya klubbar. Klubbar kan 

grundas under hela verksamhetsåret. För bildande av klubbar behövs följande 

dokument: Konstituerande mötesprotokoll, stadgar, verksamhetsplan och 

kontaktuppgifter till klubbens funktionärer. 

6 § Nationens klubbar har rätt att boka och använda nationsutrymmena kostnadsfritt 1 

gång i månaden och rätt att boka källarutrymmet (Möykkä och bastun) 2 gånger i 

månaden för ordinarie verksamhet. Österbottniska Delegationen och de österbottniska 

nationerna (Etelä-Pohjalainen Osakunta, Vasa nation, Pohjois-Pohjalainen Osakunta) 

har förtur vid bokning och användning av utrymmena. Vid användning bör klubben följa 

nationens och Österbottniska Delegationens ordningsregler och säkerhetsföreskrifter. 

7 § För användning av nationsutrymmena för extraordinär verksamhet som inte nämnts 

i punkt 5 så bör klubben ansöka om lov från nationens styrelse. 

8 § Klubbarna har rätt till åtminstone en nyckel till nationsvåningen och Möykkän. 

Nationens styrelse beslutar om beviljande av nyckelrätt på klubbens begäran. 

9 § Klubbarna har möjlighet att ansöka om klubbunderstöd från nationen. Antalet 

ansökningsperioder för understöd är 2 per verksamhetsår. Nationens styrelse beslutar 

om sista inlämningsdag för nödvändiga bilagor till understödsansökan och beviljar 

klubbunderstöd. Nödvändiga bilagor för klubbunderstödsansökan är en budget och ett 

dokument med behövlig info för utbetalning av understöd. 



10 § Nationens styrelse styrker årligen klubbarnas rätt att fortsätta verka som en klubb 

under Vasa nation. För att klubbarna ska ha rätt att verka skall de för nationens styrelse 

redogöra för sin tidigare års verksamhet samt förse styrelsen med en plan för nästa års 

verksamhet, medlemsförteckning samt eventuella nya funktionärers kontaktuppgifter. 

För att kunna fortsätta lyfta klubbunderstöd av nationen, ska klubbarna förse styrelsen 

med följande dokument: verksamhetsplan, ekonomiredovisning, medlemsförteckning, 

funktionärernas kontaktuppgifter, inom utsatt tid nämnd i 9 §. I medlemsförteckningen 

ska det framkomma vem som är ordinarie respektive extra medlemmar. 

11 § Klubbarna är skyldiga att redovisa för sin ekonomiska situation och verksamhet på 

nationens styrelse begäran. 

12 § Ifall en klubb inte ges rätt att fortsätta sin verksamhet, så ska klubben agera enligt 

stadganden 13 § och 14 §. 

13 § Klubbarna bör meddela om avslutande av verksamhet till nationens styrelse. I 

samband med begäran om avslutande av klubbverksamhet bör följande bilagor bifogas: 

avslutande mötesprotokoll och bokslut. 

14 § När en klubb avslutar sin verksamhet ska dess förmögenhet och ägodelar 

överlåtas till Vasa nation. Ifall klubben samlat in medel på eget initiativ, så delas 

förmögenheten mellan Vasa nation och andra förmånstagarna enligt klubbens stadgar. 

Ifall klubbens stadgar inte innehåller stadganden om hur förmögenheten ska uppdelas 

så går samtliga medel till Vasa nation för främjande av klubb- och allmän verksamhet. 

15 § Dessa stadganden kan uppdateras med godkännande från nationsmötet på 

styrelsens initiativ. 
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