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3:1 Inspektor 
Inspektor äger högsta överinseende över nationen och dess verksamhet och är den 
akademiska länken till universitetet. 
 
3:2 Inspektors rättigheter 
Inspektor; 
-     är utan erläggande av nationsavgift hedersledamot och senior, 
- äger närvaro- och yttranderätt i alla nationens nämnder, 
- är ledamot av styrelsen och stipendienämnden,  
- äger rätt att taga del av nationens alla handlingar, 
- är jämte medföljande sällskap gäst vid alla nationsarrangemang, 
 
3:3 Inspektors åligganden 
inspektor skall; 
-    följa och stödja nationens verksamhet samt värna om allt som främjar 

nationens intressen, 
-    utöva en allmän tillsyn av stadgarnas efterlevande, 
 inspektor bör: 
-    närvara vid Landskap, 
-   deltaga vid styrelsens sammanträden, 
-   deltaga vid stipendienämndens sammanträden i den mån statuterna så 

föreskriver. 
  
3:4 Valbarhet 
Nationen skall välja inspektor bland universitetets lärare. Annan än 
universitetslärare kan dock väljas till inspektor om universitetets rektor efter 
framställan från styrelsen så medger. 
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3:5 Val av Inspektor 
Val av inspektor skall ske vid vårterminens andra lagtima landskap för en tid av fem 
år.  
 
Vid nyval av inspektor skall särskilt valmöte hållas minst fjorton dagar före 
landskapet.  
Vid omval av inspektor föredras ärendet på ordinarie valmöte 
 
Kallelse till dessa valmöten skall innehålla uppgifter om tid och plats för valmöte 
och landskap. Kallelse till dessa valmöten skall senast trettio dagar före avsedd dag 
införas i ortspressen samt anslås på nationens anslagstavla.    
 
I samband med valmötet skall styrelsen och seniorskollegiet tillstyrka eller avråda 
förslag till kandidat. Tillstyrkt förslag skall föreläggas Landskapet och där upptas till 
avgörande. 
 
Landskapet väljer inspektor genom sluten omröstning och med minst två tredjedels 
majoritet.  
 
3:6 Installation av Inspektor 
Installation av inspektor ska ske vid en av nationens högtidligare middagar. Där 
förestavas eden, insignium och hedersledamotsband överlämnas till inspektor. 
  
3:7 Proinspektor 
Proinspektors uppgift är att hjälpa och stödja inspektor i dennes arbete. 
Arbetsfördelningen bestämmes inbördes. 
Nationen kan välja proinspektor vid behov för en period om max fem år, enligt 
samma förfarande som vid val av inspektor dock att valet kan äga rum vid annat 
lagtima landskap än terminens andra.  
Vid avsaknad av vald proinspektor kan inspektor själv utse proinspektor för en tid 
av högst trettio dagar. 
För proinspektor gäller i övrigt samma stadganden som för inspektor. 


