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KAPITEL I – SYFTE, OMRÅDE OCH SPRÅK

1

Vasa nation vid Helsingfors universitet (VN) har i egenskap av studentnation som
syfte att bland sina medlemmar skapa ett gott och förädlande kamratskap, verka
för god sed och ordning, främja intellektuell utveckling och fysisk förkovran, dana
ansvarsmedvetna och pliktkännande medborgare samt väcka och underhålla
intresset för allmänna frågor, särskilt sådana som berör hembygden.

2

Nationens område omfattar hela det historiska landskapet Österbotten.

3

Nationens språk är svenska.

KAPITEL II – INSPEKTOR
4

Nationen väljer inspektor bland Helsingfors universitetets professorer på sätt som
om detta särskilt är stadgat. Inspektors mandatperiod fortgår tills hen inte längre
uppfyller kraven för inspektor, eller avgår på egen begäran.

5

Inspektor har till uppgift att övervaka och stödja nationens verksamhet samt
upprätthålla nationens förbindelser till universitetet.
Inspektor för ordet vid de nationsmöten där hen är närvarande.
Inspektor är ordförande i förvaltningsnämnden för nationens fonder och
ordförande i nationens stipendienämnd.

KAPITEL III – KURATOR
6

Till kurator väljer nationen för två år i sänder en medlem som avlagt examen vid
Helsingfors universitet och som är väl förtrogen med nationens verksamhet. Om
särskilda skäl föreligger kan också annan med nationens verksamhet väl förtrogen
medlem väljas. Valet sker på sätt som om detta särskilt är stadgat.

7

Kurator övervakar att nationens stadgar efterlevs och att av nationsmötet fattade
beslut verkställs. Kurator skall även i övrigt övervaka styrelsens och övriga
funktionärers verksamhet.
Därutöver åligger det kurator, att i enlighet med vad som om detta särskilt är
stadgat:

a) Sammankalla till nationsmöte och i inspektors frånvaro leda ordet vid dessa möten.

b) Fungera som ordförande i disciplinutskottet och kamratskapspriskommittén samt
sekreterare i stipendienämnden.
Kurator har rätt att närvara vid styrelsens och kommittéernas möten, och har
därvid rätt att deltaga i diskussionen men inte i fattandet av beslut.

KAPITEL IV – MEDLEMMAR

8

Som ordinarie medlem skall nationen godkänna vid Helsingfors universitet
inskrivna studerande med österbottnisk anknytning eller som vill verka för en
österbottnisk nation.
Österbottnisk anknytning har studerande som har eller har haft hemort i
Österbotten (jus domicili), som gått i skola i Österbotten (jus scholae), som är född
i Österbotten (jus nativitatis) eller är ättling till österbottning i rakt nedstigande led
(jus patris och jus matris).

9

Som extra medlem kan

a) studerande i huvudstadsregionen med österbottnisk anknytning eller som vill verka
för en österbottnisk nation antagas som har fyllt 18 år och studerar vid en
läroinrättning, vars studerandekår är medlem av antingen Finlands Studentkårers
Förbund eller Förbundet för Studentföreningar vid Yrkeshögskolorna i Finland SAMOK r.f., om särskilda skäl föreligger.
b) I undantagsfall kan även person som i utlandet avlagt mot studentexamen
svarande lärdomsprov eller annan person som anför andra goda grunder för sin
ansökan antagas som extra medlem. För att antagande på dessa grunder skall vara
möjligt fordras att fem ordinarie medlemmar förordar ansökan. Ansökan om extra
medlemskap på i denna punkt anförda grunder förkastas om minst två ordinarie
medlemmar motsätter sig godkännande.
Extra medlem som uppfyller kraven på ordinarie medlemskap betraktas inte
längre som extra medlem.
10 Ordinarie och extra medlem benämns nationsmedlem.
11 Nya nationsmedlemmar godkänns på ovan stadgade grunder av nationsmötet.
12 Önskan om utträde meddelas till medlemssekreteraren. Utträde träder i kraft från
det datum det noterats i nationsmötesprotokoll.
13 Nationsmedlem åligger att erlägga de avgifter som nationsmötet fastställer.

Underlåter nationsmedlem att erlägga fastställd avgift, bör skattmästaren i samråd
med medlemssekreteraren tillkännage att medlemmen inom en vecka ska fullgöra
sin förpliktelse.
Underlåter nationsmedlem att fullgöra sin förpliktelse, kan hen följande läsår
avföras ur nationens medlemsförteckning.

KAPITEL V – ÄLDRE MEDLEMMAR
14 Äldre medlem är nationsmedlem
a) som har avlagt magisterexamen eller motsvarande examen, eller
b) som avslutat sina studier utan att ha avlagt i punkt a) nämnd examen.
Som äldre medlem kan nationsmötet även godkänna person som inte tillhört
nationen, men som efter avslutade studier önskar bli äldre medlem.
Nationsmedlem som en gång blivit äldre medlem kan inte utan nationsmötets
godkännande igen bli yngre medlem.
15 Önskan om utträde meddelas till medlemssekreteraren. Utträde träder i kraft från
det datum det noterats i nationsmötesprotokoll.
16 Äldre medlem erlägger av nationsmötet fastställd årsavgift.
Underlåter äldre medlem att erlägga fastställd avgift, bör skattmästaren i samråd
med medlemssekreteraren tillkännage att medlemmen inom en vecka ska fullgöra
sin förpliktelse.
Underlåter äldre medlem att fullgöra sin förpliktelse, kan hen följande läsår avföras
ur nationens medlemsförteckning.

KAPITEL VI – HEDERSMEDLEMMAR
17 Till hedersmedlem kan nationen kalla person som synnerligen förtjänstfullt verkat
i samhällets eller universitetets tjänst eller visat särskilt stort intresse för svenska
Österbotten eller Vasa nation och i övrigt gjort sig därav förtjänt.
18 Förslag om kallande av hedersmedlem skall göras i en skrivelse till nationsmötet
undertecknad av minst tjugo nationsmedlemmar.

Förslaget skall bordläggas och vid det därpå följande nationsmötet omfattas av en
kvalificerad majoritet utav de närvarande nationsmedlemmarna.
Förslag som inte omfattas av nationsmötet skall inte omnämnas i protokollet.

KAPITEL VII – NATIONSMÖTE
19 Nationsmötet är nationens högsta beslutande organ.
20 Nationen sammanträder under terminen till nationsmöte i regel en gång i
månaden.
Valmöte
skall
hållas
före
höstterminens
utgång.
För behandling av ett visst uppgivet ärende kan nationen sammanträda till extra
nationsmöte då inspektor eller kurator anser det nödvändigt, eller om minst tio
nationsmedlemmar skriftligen anhåller om detta hos inspektor eller kurator.
21 Kallelse till nationsmöte utfärdas av kurator genom meddelande via nationens
officiella informationskanal minst en vecka före mötet. Beslut om nationens
officiella informationskanaler tas på nationsmöte och gäller tillsvidare. Val av
informationskanaler ska beakta både yngre och äldre nationsmedlemmar och
övriga samarbetsaktörer.
Upptas på mötet till behandling ärende som omnämns i § 48, 49, 84, 87 eller skall
val förrättas på mötet, skall särskild uppgift om detta ingå i kallelsen.
I kallelse till extra nationsmöte skall uppgift om de ärenden som tas till behandling
ingå.
22 Vid nationsmöten leds ordet av inspektor eller i hens frånvaro av kurator. Ifall såväl
inspektor som kurator är förhindrade öppnar styrelseordförande mötet varefter
ordförande för mötet väljs. Ifall även styrelseordförande är frånvarande, öppnar
styrelsemedlem
mötet,
varefter
ordförande
för
mötet
väljs.
23 Nationsmötet är beslutfört då minst tio nationsmedlemmar är närvarande.
24 Vid nationsmötet äger såväl yngre som äldre nationsmedlemmar rätt att närvara
och delta i förhandlingarna samt rätt att framställa förslag.
Rätt att delta i omröstningar samt understödja ett framställt förslag äger alla yngre
medlemmar, utom i ärenden där annat är stadgat, samt i ärenden som berör
nationens förhållande till Helsingfors universitet och dess studentkår där dessa
rättigheter endast tillkommer ordinarie medlemmar.
För att nationsmötet skall vara beslutfört i ärenden i vilka endast ordinarie
medlemmar har rösträtt, krävs att minst tio ordinarie medlemmar är närvarande,
om inte annat särskilt stadgas.

25 Nationsmedlem har rätt att få ärende upptaget till behandling på nationsmötet,
om denna anmäler om detta till kurator eller styrelsen senast dagen före
nationsmötet.
Fråga som nationsmedlem har väckt under mötets förlopp skall upptas till
behandling, ifall inte mötets ordförande på grund av tidsbrist prövar detta omöjligt,
i vilket fall ärendet skall bordläggas till nästa möte.
I paragrafen nämnd rätt tillkommer även äldre medlem.
26 Ärende, om vilket det särskilt är stadgat, att det inte kan avgöras på det möte där
förslaget har framställts, skall bordläggas.
Övriga ärenden skall bordläggas ifall förslag om detta vinner understöd.
Ordföranden kan dock, ifall det finns vägande skäl därtill, förklara frågan vara av
sådan natur att den inte tål uppskov.
Om förnyad bordläggning besluter nationen med kvalificerad majoritet.
27 Nationsmötets beslut fattas med enkel majoritet.
Har för särskilt beslut stadgats kvalificerad majoritet, skall detta understödas av tre
fjärdedelars majoritet.
28 Omröstning förrättas på sätt som ordförande finner ändamålsenligt. Ifall förslag
om sluten omröstning framlagts, bör sådan omröstning förrättas.
Innan sluten omröstning förrättas, väljer mötet två nationsmedlemmar att räkna
rösterna.
Om vid omröstning rösterna faller lika, fattas beslut i enlighet med den åsikt som
mötets ordförande representerar, utom vid val då ärendet avgörs genom lottning.
29 Vid nationsmöten skall motiverat beslutsprotokoll föras. Protokoll skall, för att
vinna laga kraft, utav nationen justeras genast eller på ett följande nationsmöte
eller av för ändamålet särskilt utsedda protokolljusterare.
Vid justering må nationen inte frångå sitt beslut, inte heller medlem sitt uttalande;
dock är var och en berättigad att till protokollet avge sitt yttrande senast vid
protokolljusteringen. Emot beslut kan den som inte varit närvarande vid beslutets
fattande, senast vid protokolljusteringen till protokollet låta anteckna att denna
inte deltagit i detta beslut.
30 I laga ordning tillkommet beslut vid nationsmöte kan inte samma termin upptas till
förnyad behandling, såvida inte nationsmötet besluter annorlunda med
kvalificerad majoritet.

31 Varje nationsmedlem är skyldig att meddela om eventuellt jäv till mötets
ordförande.
Mötets
ordförande
besluter
om
jävighet.
32 Styrelsen kan besluta att deltagande i nationsmöte kan ske på distans med hjälp av
datakommunikation eller något annat tekniskt hjälpmedel. Beslutet måste i så fall
fattas i så god tid att information om saken kan inkluderas i den officiella
möteskallelsen. Nationsmötet fastställer en omröstnings-och valordning, i vilken
skall intas sådana bestämmelser om röstning och val som behövs för att
komplettera dessa stadgar i denna fråga. Nationsmöte kan ordnas helt på distans
om inspektor och kurator anser det nödvändigt.

KAPITEL VIII - FUNKTIONÄRER, STYRELSE OCH KOMMITTÉER
33 Nationen har följande funktionärer:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

en styrelseordförande
en skattmästare
en sekreterare
en till två programansvariga
två till fem styrelsemedlemmar
idrottsansvarig
externansvarig
medlemssekreterare
historiograf
klubbmästare
köksmästare
sångledare
gulnäbbsansvarig
studieansvarig
fanbärare
årsfestmarskalk
fondskattmästare

Vid behov kan funktionärsposter för olika uppdrag tillsättas och även biträdande
funktionärer utses.
Styrelseordförande, skattmästare och sekreterare bör vara tre olika personer.
Vid det fall då nationen har en programansvarig uppgår styrelsens antal till
maximalt nio personer. Vid det fall då nationen har två programansvariga, uppgår
styrelsens antal till max tio personer.
Funktionärernas uppgifter beskrivs närmare i nationens reglemente.
34 Nationen skall ha en styrelse som verkställer nationsmötets beslut, samt i övrigt
svarar för nationens verksamhet till den del detta inte åligger nationens inspektor

eller kurator. Om styrelsens uppgifter stadgas närmare i nationens reglemente.
35 Nationens styrelse består av styrelseordförande, skattmästare, sekreterare,
programansvarig samt två till fem styrelsemedlemmar.
Styrelsen är beslutför då minst hälften av dess medlemmar är närvarande,
medräknat ordförande eller viceordförande.
Styrelsen väljer inom sig en viceordförande.
Närmare bestämmelser ges i nationens reglemente.
36 Nationen skall ha en program-, årsfest-, gulnäbbs-, stipendiat-, abi- internationelloch en idrottskommitté, samt vice klubbmästare, vice köksmästare och vice
sångledare vilkas närmare uppgifter fastställs i nationens reglemente.
Nationen skall därtill ha en stipendienämnd och en kamratskapspriskommitté om
vilka stadgas närmare i stadgarna för Vasa nations stipendiefond respektive Vasa
nations kamratskapsfond.
Vid behov kan även andra kommittéer tillsättas.
37 Styrelsen, de övriga funktionärerna samt kommittémedlemmarna väljs på
valmötet för ett kalenderår i sänder med undantag för fondskattmästare, som väljs
för två år. Nationsmötet kan dock på särskilda grunder bevilja funktionärerna
avsked.

KAPITEL IX - SENIORRÅD
38 Nationen skall ha ett seniorråd som fungerar som rådgivande organ för
nationsmötet. Rådet har vetorätt i frågor som om detta särskilt är stadgat.
39 Seniorrådet består av nationens inspektor samt fem andra medlemmar och väljer
inom sig ordförande och vice ordförande. Seniorrådets medlemmar väljs för fem
kalenderår. Varje medlem kan väljas om högst en gång.
40 Seniorrådet har vetorätt i frågor som gäller upplösande av nationen, ändringar i
nationens stadgar som berör §38, §39 och §40 samt anskaffning och försäljning av
fastigheter. Nationsmötet måste ha rådets skriftliga samtycke innan beslut i frågor
rörande dessa punkter kan tas.

KAPITEL X – VAL
41 Val av inspektor förrättas vid två på varandra följande möten så att förslag till
kandidater framställs vid det första, och vid det andra förrättas val bland dessa.
Erhåller vid den första omröstningen ingen av de föreslagna mer än hälften av de
avgivna rösterna, skall ny omröstning förrättas mellan de två som erhållit det
största röstetalet.
Valet skall underställas universitetets rektor för stadfästelse.
Nationen kan vid behov välja en tillförordnad inspektor, vilket sker i samma ordning
som val av inspektor.
42 Valet av kurator sker på sätt som i § 41 är stadgat om val av inspektor.
Kurator väljs före höstterminens utgång och tillträder sitt kuratel vid midnatt efter
följande årsfests början. Avgår kurator före mandattidens utgång väljs en
tillförordnad kurator till följande årsfest.
43 Nationens styrelse, övriga funktionärer och nödvändigt antal kommittéer, skall
väljas på valmötet. Valmöte hålls före höstterminens utgång. Om val förrättas vid
annan tidpunkt skall detta ske på nationsmöte med iakttagande av de stadganden
som gäller för valmötet.
44 Om inte flera personer föreslås än det antal som skall väljas, anses de föreslagna
valda.
Om endast en skall väljas och flera föreslagits, med undantag för stadgandet i § 42,
anses den vald som erhållit det största antalet röster. Val av suppleant förrättas
särskilt.
Ifall flera skall väljas, och de föreslagna inte enhälligt omfattas, bör nationsmedlem
på röstsedel anteckna lika många namn, som det antal som skall väljas. Därvid
erhåller den första på röstsedeln en röst, de följande en halv röst, en tredjedels
röst och så vidare i ordningsföljd, och de som erhållit flest röster anses valda till det
antal som skall väljas. Ifall suppleanter skall väljas anses de följande till nödigt antal
valda till suppleanter.
I sådana fall då fler än en ansökan kommit in och en av ansökningarna lämnats in
av två personer, kan nationsmedlem ange endast ett namn på röstsedeln. Om en
person som sökt i par vinner omröstningen, anses även paret valt.
Mötesordförande kan besluta gällande öppen eller sluten omröstning eller utge
övriga
instruktioner
om
röstningsförfarandet
vid
distansmöte.
45 Om vid valet av styrelseordförande ingen av de föreslagna kandidaterna i första
valomgången erhåller mer än hälften av de avgivna rösterna, förrättas en ny

omröstning mellan de två kandidater som i första valomgången erhållit det största
antalet röster.
46 Vid det första ordinarie nationsmötet i november månad skall nationen dra försorg
om lediganslåendet av alla poster som är i tur att lediganslås. Lediganslåendet sker
genom anslag via nationens officiella kanaler.
Ansökningshandlingarna skall inlämnas till styrelsen, som uppför högst tre
personer på förslag till posten. Vid behov kan de sökande rangordnas.

KAPITEL XI – NAMNTECKNINGSRÄTT
47 Nationens namn tecknas av inspektor eller kurator tillsammans med
styrelseordförande, vice ordförande eller skattmästare.
Namnteckningsrätt tillkommer dessutom styrelseordförande, skattmästare,
sekreterare och medlemssekreterare inom ramen för deras uppgifter.
Rätt att använda nationens stämpel tillkommer de med namnteckningsrätt.

KAPITEL XII– EKONOMI
48 Nationens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.
Nationens utgifter täcks med de medel, vilka nationen uppbär av sina medlemmar,
och med inkomster av annan natur.
Skulle nationens ordinarie inkomster inte täcka nödvändiga utgifter, fylls bristen
genom anlitande av dispositionsfonden om vilket nationsmötet i varje särskilt fall
besluter. Bristen kan även täckas genom en extra medlemsavgift. Om detta skall
nationsmötet besluta i varje särskilt fall.
Nationen skall för varje räkenskapsår fastställa en budget.
49 Budgetförslag skall uppgöras av skattmästaren i samråd med styrelsen. Förslaget
bör föreläggas nationsmöte för behandling senast inom november månad.
50 Budgetförslaget skall behandlas och godkännas på nationsmöte. Budgeten ska
behandlas i detalj och nationsmötet kan härvid göra ändringar i och tillägg till
förslaget.
51 Budgeten är bindande för nationens funktionärer och organ. Anslag får inte
överskridas utan nationsmötets på förhand inhämtade godkännande.

Överskrids dock ett anslag med högst tio procent kan styrelsen, kurator eller
inspektor på eget ansvar godkänna brådskande utbetalningar. Överskridningen
skall ofördröjligen underställas nationsmötet för godkännande.
52 Skattmästaren skall inom maj månad för nationsmöte presentera en mellanrapport
per åtminstone den 31 mars samt inom september månad för nationsmöte
presentera ett mellanbokslut per åtminstone den 30 juni, för godkännande. På
basis av dessa skall nationsmöte pröva behovet av tilläggsbudget.
53 Tilläggsbudget skall uppgöras om det under räkenskapsåret uppstår utgifter som
inte har förutsetts och beaktats i den fastställda budgeten, och inte heller rimligen
kunnat förutses.
Tilläggsbudget fastställs i samma ordning som nationens ordinarie budget.
54 Nationens penningmedel deponeras i av nationsmötet godkänd bank eller annan
penninginrättning.
Kassan
förvaltas
av
skattmästaren.
55 Beslut om försäljning och pantsättning av nationens lösa egendom av inte ringa
värde, utöver vad som har förutsatts i den av nationen fastställda budgeten eller i
tilläggsbudget, fattas vid två på varandra följande nationsmöten.
Beslut om förvärvande, avyttrande eller pantsättande av fast egendom fattas i
enlighet med vad som är stadgat om ändring av nationens stadgar.
56 Vasa nation har följande fonder:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Vasa nations dispositionsfond
UV:s folkbildningsfond
Vasa nations stipendiefond
Vasa studenters julsoaréfond
Vasungafonden
Vasa nations kamratskapsfond
Vasa nations litterära fond
Vasa nations tryckningsfond
Emmi och Karl Ottelins fond
Maria och Vendla Sundqvists stipendiefond
Vasa nations forskningsfond
Hufvudstadsbladets stipendiefond
Konsul Mikael Höckerts stipendiefond
Professor Lennart Simons' stipendiefond
Vasa nations 75-års stipendiefond
Fredrik "Freppa" Tujulins stipendiefond
Artur Eklunds minnesfond
Vasa nations 80-års stipendiefond
Vasa nations 100-års jubileumsfond
Evert Ekroths minnesfond
Sylvi och Erik Feldts stipendiefond

22.

Niklas Påtts stipendiefond

Nationen får inte ha andra fonder än de i denna paragraf uppräknade.
57 Skötseln av Vasa nations fonder handhas av förvaltningsnämnden för Vasa nations
fonder på sätt som stadgas i särskilt reglemente.

KAPITEL XIII – REDOVISNING
58 Redovisning över förvaltningen av nationen och dess penningmedel och fonder,
samt redovisning av övriga tillgångar, för vilken särskild tid inte har utsatts, skall
avgivas till nationsmötet inom mars månad.
Redovisningen skall omfatta nationens bokslut samt revisorernas och
årskontrollanternas berättelser över verkställd granskning.
59 Bokslutet skall omfatta
verksamhetsberättelse.

resultat-

och

balansräkning

samt

nationens

Närmare bestämmelser härom ges i nationens reglemente.
60 Nationsmötet skall på basis av framlagd redovisning besluta
1)

om fastställande av nationens bokslut,

2)

om beviljande av ansvarsfrihet för nationens styrelse samt

3)

om åtgärder som föranleds av räkenskapsperiodens över- eller underskott.

KAPITEL XIV – REVISION OCH ANNAN GRANSKNING

61 Nationen skall ha en revisor samt en revisorssuppleant. Revisorn och suppleanten
väljs
vid
valmötet
för
det
därpå
följande
räkenskapsåret.
Revisorn skall granska nationens och fondernas bokslut, bokföring och förvaltning.
62 Nationens styrelse skall tillställa revisorerna bokslutet inom februari månad.
Revisorerna skall avge revisionsberättelse över verkställd revision.
Revisionsberättelsen skall tillställas nationen senast en vecka före det nationsmöte
på vilket bokslutet skall behandlas.

63 Åt revisorerna kan utbetalas ett skäligt arvode.
64 För granskning av nationens och dess funktionärers verksamhet samt nationens
förvaltning och för kontroll av att nationens stadgar efterlevs skall nationen ha två
årskontrollanter samt suppleanter för vardera.
Årskontrollanterna och suppleanterna väljs vid valmötet för det därpå följande
kalenderåret.
Årskontrollanterna skall i tid till behandlingen av bokslutet tillställa nationen en
berättelse över resultatet av granskningen.
I den berättelse årskontrollanterna tillställer nationen skall de, med stöd av
protokoll och andra handlingar, uppgöra en förteckning över ärenden som
upptagits till behandling inom nationen men som ännu inte är slutbehandlade.

KAPITEL XV – ÅRSFEST
65 Årsfestdatum fastställs vid nationsmöte. Nationen firar sin årsfest den 26 februari,
Anders Chydenius’ födelsedag, eller annat lämpligt datum under de sju sista
dagarna i februari månad.
66 För anordnande av årsfesten väljs senast i november en årsfestmarskalk och en
årsfestkommitté.
Festtalare utses av nationsmötet på förslag av årsfestkommittén.

KAPITEL XVI – FÄRGER OCH FANA
67 Nationens färger är rött, guld och svart.
68 Nationens fana används vid nationens årsfest och vid de österbottniska
nationernas gemensamma Porthanfest. Dessutom används fanan vid högtidliga
tillfällen och uppvaktningar enligt nationsmötets beslut, dock så att kurator i
brådskande fall kan besluta om fanas användning. Nationen bör underrättas om
detta vid följande nationsmöte.

KAPITEL XVII – DISCIPLINÄRA STADGANDEN

69 Nationens medlemmar skall vinnlägga sig om ett stadgat och oklanderligt
uppförande i nationskretsen.
I nationens lokaliteter skall gällande ordningsregler och eventuella övriga direktiv
efterföljas. Uppförandet i nationens lokaliteter bör alltid vara städat.
70 Nationens disciplinsutskott skall övervaka ordningen och disciplinen inom
nationen.
Disciplinsutskottet skall dessutom ingripa mot förseelser av medlemmarna
begångna inom nationskretsen. Med förseelse avses brott emot gällande
ordningsregler och direktiv inom nationskretsen samt gärning som enligt gällande
finländsk lag är straffbar.
71 Disciplinsutskottet, som väljs vid valmötet för ett år i sänder, består av kurator som
ordförande samt fyra medlemmar. Av de fyra medlemmarna bör åtminstone en
vara juris studerande eller avlagt juris examen.
72 Disciplinsutskottet kan, med anledning av förseelse, bestraffa nationsmedlem med
a.

varning, offentlig eller enskild,

b.

förbud att vistas i nationens lokaliteter, vilket kan utdömas i högst sex
månader, eller

c.

uteslutning ur nationen.

Offentlig varning tilldelas den bestraffade på ett nationsmöte och antecknas till
protokollet.
Nationens funktionärer kan även bestraffas genom avsättning.
73 Förseelse anhängiggörs i disciplinsutskottet genom beslut av kurator eller genom
att målsäganden yrkar på behandling. Ifall nationen har målsägande ställning
besluter kurator om anhängiggörandet.
74 Disciplinsutskottet skall, sedan en förseelse anhängiggjorts, med beaktande av
gällande rättegångsordning, utföra en undersökning av förseelsen och därvid höra
den anklagade.
Efter undersökningen skall disciplinsutskottet fatta beslut om eventuella
bestraffningsåtgärder.
75 Över behandlingen i disciplinsutskottet skall protokoll föras.
76 Nationsmedlem som blivit bestraffad av disciplinsutskottet kan söka ändring i
förvaltningsärendet i enlighet med §84.

KAPITEL XVIII – FÖRTJÄNSTTECKEN
77 Vasa nations förtjänsttecken finns i guld och silver. Förtjänsttecknen delas ut vid
nationens årsfest.
78 Nationens förtjänsttecken i guld tilldelas varje hedersmedlem. Andra personer kan
inte erhålla förtjänsttecknet i guld.
79 Vasa nations förtjänsttecken i silver kan tilldelas nationsmedlem, eller annan
person, som genom sin verksamhet gjort sig därav förtjänt.
80 Vid beslut att utdela förtjänsttecken i silver tillämpas samma regler som enligt § 16
gäller vid beslut att kalla hedersledamot.
Av förtjänsttecknet i silver får inte flera än tre exemplar utdelas årligen.
81 Vasa nations aktivitetsmärke tilldelas nationsmedlem som visat aktivitet och nit
inom nationens verksamhet.
82 Aktivitetsmärket delas ut vid nationens årsfest. Beslut att utdela aktivitetsmärke
fattas av styrelsen samt två föregående års styrelseordförande. Mottagarna av
aktivitetsmärket skall antecknas till protokollet vid första nationsmötet efter
årsfesten.
Årligen får inte flera än fem exemplar av märket utdelas.

KAPITEL XIX – SÄRSKILDA STADGANDEN
83 Förslag om ändring av nationens stadgar eller reglementen skall bordläggas och vid
det därpå följande mötet omfattas av en kvalificerad majoritet utav de närvarande
ordinarie medlemmarna som bör vara minst tio till antalet.
Ändring av nationens stadgar skall stadfästas av universitetets rektor.
84 En part som är missnöjd med ett beslut som nationen har fattat i ett annat ärende
än ett förvaltningsärende kan rikta en skriftlig begäran om rättelse till
inspektorskollegiet inom trettio dagar från den dag beslutet blivit framlagt till
påseende. Inspektorskollegiets beslut fastställs av Helsingfors universitets rektor.
En part som är missnöjd med ett beslut som nationen har fattat i ett
förvaltningsärende kan begära omprövning hos styrelsen inom trettio dagar från
den dag beslutet blivit framlagt till påseende. Det beslut som meddelas med

anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos
förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen.
Besvärstiden räknas från att beslutet blivit framlagt till påseende.
85 Nationens stadgar samt gällande lagstiftning om studentnationer bör hållas
tillgängliga för nationens medlemmar.
86 Beslut om nationens upplösning fattas av Helsingfors universitets rektor efter att
personen hört de nationer vilkas område beslut gäller.
Beslut om nationens sammanslagning eller namnändring, varmed även förstås det
fall att dess språk ändras, kan av nationen fattas endast ifall fyra femtedelar av de
för terminen inskrivna ordinarie medlemmarna på två nationsmöten det besluter.
Mellan behandlingarna måste dock minst två veckor förflyta. På samma sätt
förfares även vid ändring av bestämmelse angående vem nationens egendom eller
nationen tillhörig fond skall tillfalla vid nationens upplösning.
87 I händelse att nationen upplöses, tillfaller dess fasta och lösa egendom ävensom
fonder angående vilka icke särskilt är stadgat en nationen motsvarande
studentkorporation vid Åbo Akademi eller annan svenskspråkig högskola i Finland
eller, ifall sådan korporation inte existerar, Svensk-Österbottniska Samfundet i
Vasa att disponeras för ändamål, vilka överensstämmer med nationens syften.
88 Dessa stadgar träder i kraft i och med att universitetets rektor stadfäst dem.

