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1:1 Nationen 
Uplands nation är en i Högskolelagen omförmäld studeradesammanslutning vid 
Uppsala universitet. Nationen skall vara politiskt och religiöst obunden. Nationens 
verksamhet skall vara jämställd. 
 
1:2 Ändamål 
Nationens ändamål är att verka för sina medlemmars välbefinnande, främja deras 
studier samt att stärka bandet till hembygden. 
 
1:3 Vapen och färger 
Nationens vapen är i rött fält ett riksäpple av guld, och kan krönas av en 
hertigkrona. Nationens band är delat i rött, gult, rött i proportionerna 2:1:2 och 
bäres framförallt till högtidsdräkt. Nationens band finns i tre storlekar: 
- ett 3 cm brett för samtliga landsmän  
- ett 4,7 cm brett för seniorer  
- ett 9 cm brett för hedersledamöter. 
 
1:4 Tidning  
Nationens tidning är Uplands Nations Blad. 
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1:5 Inträde 
Varje studerande vid Uppsala universitet eller annat universitet eller högskola i 
Uppsala äger rätt att efter anmälan hos förste kurator bli inskriven vid nationen. 
 
1:6 Landsman 
Nationens medlemmar benämns landsmän. Dessa är inspektor, hedersledamöter, 
seniorer, juniorer och recentiorer. 
Landsman benämns under sin första medlemstermin recentior. Efter 
recentiorstermin blir landman automatiskt junior. Junior kan väljas till senior. 
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1:7 Landsmans rättigheter 
Landsman äger rätt att: 
-  deltaga i beslut om nationens angelägenheter vid landskap; 
-  deltaga i nationens verksamheter; 
-  nyttja nationslokalerna och för gemensamt bruk avsedda inventarier så länge 

sådant  nyttjande inte ligger nationen till last; 
-  nyttja nationens bibliotek i enlighet med gällande bestämmelser; 
-  väcka förslag i nationens angelägenheter; 
-  kandidera i landskapsval; 
-  söka nationens stipendier i enlighet med stipendiestatuterna; 
-  söka bostad i Uplands nations Studentbostadsflygel samt 

Studentbostadsstiftelsen Bortom Bullret i enlighet med gällande föreskrifter; 
-  ta del av samtliga inom nationen upprättade eller förvarade eller till nationen 

inkomna handlingar, och erhålla skriftliga intyg på allt som kan inhämtas av 
dessa handlingar. Rätten att ta del av nationens handlingar får begränsas av 
förste kurator endast om det är påkallat med hänsyn till skyddet för enskilds 
personliga eller ekonomiska förhållanden; 

-  lämna förslag till senior enligt kap 4 
-  lämna förslag till hedersledamot enligt kap 5 
-  beredas plats i nationens grav. 
 
Landsmans rättigheter åtnjuts under förutsättning att landsman fullgjort sina 
skyldigheter. 
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1:8 Landsmans skyldigheter  
Landsman är skyldig att till nationen betala terminsavgift. 
 
Terminsavgift skall utgå med belopp som fastställs av höstterminens sista lagtima 
landskap för nästföljande verksamhetsår, dock att terminsavgift ej får överstiga 1 % 
av vid beslutstillfället gällande prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken. Om 
synnerliga skäl därtill föranleder må annat lagtima landskap fastställa ny 
terminsavgift inom nyss nämnda begränsningar. 
Föreligger synnerliga skäl kan styrelsen, efter ansökan, nedsätta eller helt befria 
landsman från avgifter. 
 
Landsman ska följa nationens stadgar, reglementen och övriga föreskrifter. 
 
Landsman ska vid förändring av adress eller andra registreringsuppgifter anmäla 
detta till nationen. 
 
1:9 Inskränkning av rättigheter 
Landsman, som ger anledning till allvarligare anmärkning mot sitt uppförande, kan 
under viss tid få sin rättigheter inskränkta av förste kurator. Sådan inskränkning kan 
överprövas av landskapet. 
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1:10 Utträde 
Landsman som vill utträda ur nationen skall anmäla detta till förste eller andre 
kurator. 
Om landsman ej erlägger nationsavgift skall landsman anses utträdd ur nationen. 
För seniorer se särskilda stadganden. 
Erlagda nationsavgifter återbetalas ej. 
Landsman kan erhålla skuldfrihetsintyg när samtliga ekonomiska mellanhavanden 
med nationen är avklarade.  
 
1:11 Beslutanderätt 
Rätt att besluta i nationens angelägenheter tillkommer landskapet i den mån dessa 
stadgar ej föreskriver annorlunda. 
 
1:12 Firmateckning 
Nationens firma tecknas av styrelsen, eller av den eller de styrelsen därtill utser. 
 
1:13 Verksamhets- och räkenskapsår 
Med verksamhets- och räkenskapsår förstås i dessa stadgar kalenderår. 
 
1:14 Nationens föreskrifter 
Nationens föreskrifter består av stadgar, reglementen och befattningsbeskrivningar.   
Reglementen gäller före befattningsbeskrivningar och stadgar gäller före 
reglementen. 
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1:15 Ändring av nationens föreskrifter 
För att ändra nationens stadgar krävs beslut på två på varandra följande lagtima 
landskap. 
För att ändra nationens reglementen krävs beslut på ett lagtima landskap. 
För att ändra nationens befattningsbeskrivningar krävs beslut på ett landskap. 
Landskapsbeslut förbereds av styrelsen. 
 

1:16 Jäv 
Den ämbetsman, nämndledamot eller annan befattningshavare som handlägger 
eller beslutar i ett ärende är jävig om saken angår denne själv, eller om det i övrigt 
finns någon särskild omständighet som kan anses att rubba förtroendet till dennes 
opartiskhet i ärendet. 
Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen saknar betydelse. 
Den som är jävig får inte handlägga eller besluta i ärendet. Han eller hon får dock 
vidta åtgärder som inte någon annan kan vidta utan oläglig försening. Detta skall 
snarast meddelas förste kurator, vilken meddelar styrelsen vid nästföljande möte. 
Styrelsen äger rätt att vid behov vidta åtgärder i frågan. 
Den som känner till en omständighet som kan antas utgöra jäv mot honom eller 
henne skall självmant ge sig till känna. 
 


