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Kapitel I Nationens syfte, rekryteringsområde och språk 

§ 1 Östra Finlands Nation 

Östra Finlands Nation är en studentnation vid Helsingfors universitet enligt vad som stadgas i 

universitetslagen(558/2009), studentkårsförordningen och Helsingfors universitets förvaltningsinstruktion. 

Nationens officiella språk är svenska och dess hemort är Helsingfors. Östra Finlands Nation förkortas ÖFN. 

§ 2 Ändamål 

Östra Finlands Nation vid Helsingfors universitet har som sitt ändamål att förena studeranden med 

anknytning till östra Finland, att stöda och utveckla deras samhälleliga och kulturella intressen och att främja 

deras sociala förhållanden. 

§ 3 Rekryteringsområde 

Östra Finlands Nations rekryteringsområde omfattar östra Nyland, Kymmenedalen, Sydkarelen, Nordkarelen, 

Sydsavolax och Nordsavolax. 

§ 4 Förvaltning och administration 

Nationens högsta beslutsfattande organ är nationsmötet. Beslutande, förvaltande och verkställande makt 

utövas av styrelsen i enlighet med dessa stadgar. Redovisningsskyldig inför nationsmötet är styrelsen. 

Nationsmötet tillsätter ordningsutskottet, utvecklingsutskottet samt funktionärer. Nationen kan även ha 

ansvarspersoner, utskott eller arbetsgrupper tillsatta av styrelsen. Nationsmötet kan vid behov tillsätta 

arbetsgrupper och utskott för att bereda projekt eller enskilda ärenden. 

Kapitel II Nationens fana, färger samt årsfest 

§ 5 Nationens fana 

Nationens fana visar Wiborgs läns vapen på ljus botten. Fanstången kröns av en miniatyrskulptur 

föreställande Tyrgils Knutsson.  Fanbäraren ansvarar för och bär nationens fana vid uppvaktningar, marscher 

och festligheter i vilka nationen deltar. 

§ 6 Nationens färger 

Nationens färger är Wiborgs läns vapenfärger, dvs. gult, rött och blått. I nationsbandet är det röda fältet 

smalare än de andra.  

§ 7 Datum för årsfest 

Nationens årsfest firas den 27 februari, årsdagen för fredsslutet i Stolbova 1617. Om skäl föreligger firas 

årsfesten på närliggande lämplig dag. 

§ 8 Marskalk 

För skötseln av de praktiska arrangemangen kring årsfesten väljs under höstteminen en eller flera marskalker.  

 

Kapitel III Nationens medlemmar 

§ 9 Ordinarie nationsmedlem 

Som ordinarie nationsmedlem kan antas vid Helsingfors universitet inskriven studerande med anknytning till 

nationens rekryteringsområde eller med anor i Wiborg eller Wiborgs län. 

§ 10 Extra nationsmedlem 

Som extra nationsmedlem kan antas person med anknytning till nationens rekryteringsområde eller med anor 

i Wiborg eller Wiborgs län, vilken avlagt studentexamen eller är inskriven vid en högskola i 

huvudstadsregionen. Utländsk studerande kan antas som extra nationsmedlem.  

§ 11 Äldre medlem 

Nationsmedlem blir vid sin avgång från högskola efter avlagd slutexamen äldre medlem i nationen. Som 

äldre medlem i nationen kan nationsmötet även anta tidigare nationsmedlem som avgått från högskola, men 

inte avlagt slutexamen.  

§ 12 Nationsmedlem 

Med nationsmedlem avses både ordinarie och extra nationsmedlem. 
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§ 13 Medlemsavgift och immatrikulering 

Nationsmedlem skall till nationen betala de avgifter som nationen fastställt vid årsmötet i enlighet med 

gällande förordning om studentkåren och studentnationerna vid Helsingfors universitet. Medlemskapet träder 

i kraft efter immatrikulering. Äldre medlem erlägger en årsavgift som årligen fastställs av nationen på 

årsmötet.  

§ 14 Upphörande av medlemskap 

Nationsmedlemskap upphör automatiskt om nationsmedlem har avgått från högskola utan att ha avlagt 

slutexamen. Nationsmedlemskap upphör för nationsmedlem som inte uppfyller medlemskriterierna enligt §9, 

§10 och §13. Äldre medlem som under tre på varandra följande år inte erlagt sin medlemsavgift utesluts ur 

nationen. 

§ 15 Utträde ur nationen 

I fall nationsmedlem eller äldre medlem vill utträda ur nationen skall han eller hon inlämna skriftligt 

meddelande om detta till styrelsen. Intyg över utträde skall på begäran utfärdas. 

§ 16 Uteslutande av medlem 

Nationsmötet kan på anmodan av ordningsutskottet utesluta nationsmedlem eller äldre medlem ur nationen 

som genom sina handlingar avsevärt försvårat nationens verksamhet, skadat nationen eller underlåtit att 

uppfylla sina förpliktelser gentemot nationen. 

Kapitel IV Nationsmötet 

§ 17 Beslutande organ 

Nationens högsta beslutande organ är nationsmötet. 

§ 18 Sammanträden 

Under läsåret sammanträder nationen till nationsmöte minst en gång i månaden med undantag för 

sommarmånaderna, ifall särskilda omständigheter inte föranleder annat. 

§ 19 Sammankallande 

Nationsmötet sammankallas av styrelsen minst tre dagar i förväg. Om forum för sammankallandet bestäms 

årligen vid årsmötet. Genom annonsering skall dock alltid årsmöte, valmöte, verksamhetsmöte, val av 

inspektor, val av kurator, kallande av hedersledamot, stadgeändring samt beslut om misstroende mot 

styrelsen sammankallas. Om tidning, i vilken annonseringen bör ske, bestäms årligen vid årsmötet. 

§ 20 Sammankallande vid brådskande ärende 

Nationsmötet kan, då brådskande ärende så fordrar, även sammankallas av inspektor, kurator eller genom en 

till styrelsen riktad, av minst tio nationsmedlemmar undertecknad skrivelse. Kallelsen bör uppta det ärendet 

för vars behandling nationsmötet sammankallas.  

§ 21 Ordförande för mötet 

Vid nationsmötet förs ordet av inspektor och i dennas frånvaro av kurator. Ifall såväl inspektor som kurator är 

förhindrade öppnar styrelseordförande mötet varefter ordförande för mötet väljs. Styrelsemedlem kan inte 

fungera som ordförande för nationsmötet. 

§ 22 Protokoll 

Vid nationsmötet förs protokoll. Protokollet justeras vid följande nationsmöte eller av särskilt utsedda 

protokolljusterare. 

§ 23 Närvaro-, yttrande- och förslagsrätt 

Närvaro- och yttranderätt vid nationsmötet har nationsmedlemmar, äldre medlemmar samt hedersledamöter. 

Om närvaro- och yttranderätt för annan person besluter nationsmötet. Förslagsrätt handhas av alla vid mötet 

närvarande. 

§ 24 Jävighet 

Mötets ordförande besluter om jävighet. 

§ 25 Rösträtt 

Rösträtt samt rätt att understöda förslag har vid mötet närvarande nationsmedlemmar. Vid beslut om ändring 

av nationens stadgar samt upplösning av nationen har endast ordinarie nationsmedlemmar rösträtt enligt vad 

som stadgas i § 61 respektive § 63. 
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§ 26 Beslutförhet 

Nationsmötet är beslutfört om minst fem nationsmedlemmar är närvarande, varav minst tre bör vara personer 

utanför styrelsen. 

§ 27 Beslutsfattande 

Beslut fattas och val avgörs när ej annorlunda därom stadgas på följande sätt: 

1) Då endast ett understött förslag föreligger anses förslaget godkänt. Av styrelsen framlagt förslag anses 

understött. 

2) Då flera förslag föreligger vinner det förslag som erhåller de flesta rösterna. Vid lika antal röster avgör 

lotten. 

3) Om någon därom anhåller verkställs omröstning med slutna sedlar. 

4) Personval verkställs med slutna sedlar. Om endast en kandidat föreslagits kan personval även ske med 

acklamation. 

5) Ifall flera personer 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, 

den andra en halv röst, den tredje en tredjedels röst, osv. i ordningsföljd. Kandidaterna antecknas därefter 

enligt röstetal i ordningsföljd och de första på listan anses valda. 

§ 28 Upphävande av beslut 

För upphävande av fattat beslut krävs minst två tredjedelars röstmajoritet. 

§ 29 Bordläggning 

Väckt fråga bordläggs till nästa nationsmöte om minst två nationsmedlemmar kräver det. Ärende som av 

mötets ordförande konstaterats brådskande avgörs vid samma möte.  

§ 30 Uppskjutande av verkställande av beslut 

Inspektor kan, om särskilda skäl föreligger, uppskjuta verkställandet av nationsmötets beslut och återsända 

ärendet till nationsmötet för förnyad behandling. 

§ 31 Reservation 

Mot av nationsmötet fattat beslut kan nationsmedlem som närvarit vid mötet, anmäla reservation till 

protokollet, antingen genast eller då protokollet justeras. I det senare fallet bör reservationen vara skriftlig. 

Anmälan om skriftlig reservation bör dock göras redan på det möte där beslutet fattas. Nationsmedlem som ej 

närvarit då beslut fattats, kan vid protokolljusteringen låta anteckna till protokollet att han ej deltagit i 

beslutet. 

§ 32 Besvärsrätt 

Nationsmedlem har rätt att besvära sig över nationens beslut genom en skriftlig rättelseyrkan till 

inspektorskollegiet inom 30 dagar från det att beslutet tillkännagivits enligt vad som stadgas i Helsingfors 

universitets förvaltningsinstruktioner. 

 

§ 33 Verksamhetsmöte 

Det första nationsmötet i januari kallas verksamhetsmöte och bör sammankallas genom annonsering. På 

verksamhetsmötet bör följande ärenden behandlas: 

1) Godkännande av innevarande års verksamhetsplan 

2) Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter  

3) Godkännande av budget för innevarande år. 

§ 34 Årsmötet 

Det första nationsmötet i februari kallas årsmöte och bör sammankallas genom annonsering. På årsmötet bör 

följande ärenden behandlas: 

1) presentation av föregående års verksamhetsberättelse 

2) presentation av revisionsberättelsen eller verksamhetsgranskningsberättelsen 

3) fastställande av bokslut för föregående år 

4) beviljande av ansvarsfrihet åt den avgående styrelsen 

5) fastslående av forum för sammankallande av nationsmöte 

6) fastslående av forum för annonsering. 

§ 35 Valmötet 

Det första nationsmötet i november kallas valmöte och bör sammankallas genom annonsering. På valmöte 

bör följande ärenden behandlas: 

1) val av styrelse för följande kalenderår 

2) val av funktionärer för följande kalenderår  

3) val av medlemmar till ordningsutskottet 
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4) val av medlemmar till utvecklingsutskottet 

5) val av nationens representanter till stipendiefondens styrelse 

6) val av medlemmar till De Äldres Råd enligt §  53 

7) val av revisorer eller verksamhetsgranskare samt deras suppleanter för följande kalenderår.  

Kapitel V Inspektor 

§ 36 Behörighet 

Nationens inspektor är en person som är utnämnd till en tjänst som professor vid Helsingfors universitet. 

§ 37 Uppgift 

Inspektors uppgift är att övervaka och stöda nationen i dess verksamhet och att vara en förbindelselänk till 

universitetet. 

§ 38 Val 

Till inspektor väljer nationen en professor som är utnämnd till en tjänst vid Helsingfors universitet. Inspektor 

väljs vid två på varandra följande nationsmöten sålunda att förslag framställs vid det första mötet och val 

förrättas vid det andra, bland de vid det första mötet föreslagna. Om ingen av de föreslagna kandidaterna 

erhåller mer än hälften av de angivna rösterna förrättas en ny omröstning mellan de två som erhållit de flesta 

rösterna. Kallelse till båda ovannämnda möten bör ske genom annonsering minst en vecka i förväg. 

Valresultatet bör meddelas universitetets rektor. Om inspektor under en längre tid är förhindrad att sköta sin 

uppgift, väljes en tjänsteförrättande inspektor enligt vad som stadgas om personval i § 27. 

Kapitel VI Kurator 

§ 39 Behörighet 

Kurator är en med nationens verksamhet väl förtrogen tidigare nationsmedlem som avlagt slutexamen eller 

om särskilda skäl föreligger en nuvarande nationsmedlem som är väl förtrogen med nationens verksamhet. 

§ 40 Val och mandattid 

Kurator väljs för två år i sänder av nationsmötet inom maj månad. Valet förbereds av tre kuratorsmakare som 

utses av nationen senast inom februari månad. Minst en av kuratorsmakarna bör vara inspektor, kurator eller 

styrelseordförande. Förslag till kurator skall framställas kuratorsmakarna senast en vecka före det 

nationsmöte där kurator väljs.  

 

Kuratorsmakarna skall behandla till dem inlämnade förslag samt inför det nationsmöte där kurator väljs 

framlägga en sammanställning över kandidaterna. Kuratorsval förrättas mellan de av kuratorsmakarna 

behandlade kandidaterna. Kallelse till ovannämnda nationsmöte skall ske genom annonsering minst en vecka 

i förväg.  

 

Kurator tillträder sitt ämbete den första september. Ifall kurator är förhindrad att sköta sin uppgift, förrättas 

kuratorsval enligt ovan nämnda principer inom tre månader. Vid sådana fall tillträder kurator sitt ämbete 

omedelbart efter val och innehar posten återstoden av avgående kurators mandatperiod. Kuratorsval förrättas 

enligt vad som stadgas om personval i § 27. Vid tillfälligt förhinder kan styrelsens ordförande inträda i 

kurators ställe. 

§ 41 Uppgift 

Kurators uppgift är att: 

1) biträda inspektor i dennas uppgifter samt att hålla denna informerad om nationens verksamhet 

2) övervaka nationens verksamhet 

3) stöda styrelsen i dess verksamhet 

4) representera nationen utåt och hålla kontakt med andra nationers kuratorer  

5) teckna nationens namn 

6) i stadgeboken införa alla de ändringar av stadgarna som nationsmötet i laga ordning beslutit om och 

rektorn stadfäst 

7) verka som sekreterare i De Äldres Råd 

8) verka som ordförande i ordningsutskottet 

9) verka som ordförande i utvecklingsutskottet 

10) upprätthålla kontakten till nationens äldre medlemmar. 
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Kapitel VII Nationens styrelse 

§ 42 Val och sammansättning 

Nationens styrelse väljs vid valmötet för följande kalenderår. Styrelsen består av minst tre (3) men högst sju 

(7) medlemmar, varav styrelseordförande, sekreterare och skattmästare är självskrivna. Styrelsen utser inom 

sig en viceordförande på det konstituerande mötet. 

§ 43 Förhinder 

Om en styrelsemedlem under en längre tid är förhindrad att sköta sin uppgift, väljs en tjänstförrättande 

styrelsemedlem enligt vad som stadgas om personval i § 27. 

§ 44 Uppgift 

Styrelsen åligger att: 

1) sammankalla nationen till nationsmöte enligt vad som stadgas i § 19 

2) verkställa nationsmötets beslut 

3) fatta beslut i löpande ärenden 

4) leda nationens verksamhet 

5) upprätthålla kontakten till andra nationer och föreningar 

6) fatta ekonomiska beslut inom ramen för den av verksamhetsmötet fastställda budgeten 

7) ansvara för nationens ekonomi 

8) till valmötet avge förslag till ny styrelse, funktionärer och utskottsmedlemmar för det kommande året 

9) tillsätta utskott och arbetsgrupper. 

 

Rätt att teckna nationens namn har styrelseordförande samt skattmästare och sekreterare inom ramen för 

deras respektive ansvarsområde. 

§ 45 Misstroende mot styrelse 

Styrelsen bör åtnjuta nationens förtroende. Misstroende mot styrelsen kan väckas i frågor där styrelsen har 

överträtt sina befogenheter, eller då styrelsen underlåtit att fullfölja sina åligganden. Misstroende mot 

styrelsen kan väckas med en till nationen riktad, av minst tio nationsmedlemmar undertecknad skrivelse. Om 

misstroende röstas på följande nationsmöte som bör hållas inom tio dagar. Kallelse till detta möte bör ske 

genom annonsering. För misstroende krävs minst trefjärdedels röstmajoritet. Vid omröstningen har inte 

styrelsemedlemmarna rösträtt. Om styrelsen fått misstroende bör nationsmötet besluta om när ny styrelse 

skall väljas och när den skall tillträda. Det åligger den avgående styrelsen att sköta löpande ärenden tills en 

ny styrelse tillträtt. 

§ 46 Styrelsemöten 

Styrelsens möten sammankallas av ordförande eller av denna utsedd person. Styrelsen är beslutsför då minst 

hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande. Styrelsemötet leds av ordförande eller vid dennas förhinder 

av viceordförande Vid lika röstetal i personval samt sluten omröstning avgör lotten, i övriga fall ordförandes 

röst. Vid styrelsemöten förs protokoll. Vid styrelsemötena har alla nationsmedlemmar närvarorätt. 

Kapitel VIII Nationens funktionärer 

§ 47 Val 

För skötseln av nationens verksamhet väljer nationen vid valmötet funktionärer för följande kalenderår. 

Funktionärer är i sin verksamhet underställda styrelsen. 

§ 48 Förhinder 

Om en funktionär under en längre tid är förhindrad att sköta sin uppgift, väljs en tjänstförrättande funktionär 

enligt vad som stadgas om personval i § 27. 

Kapitel IX Nationens utskott samt arbetsgrupper 

§ 49 Utskott och arbetsgrupper 

Nationens permanenta utskott är ordningsutskottet och utvecklingsutskottet. Om dessa stadgas i nationens 

arbetsordningar.Utskottsmedlemmarna väljs av nationen på valmötet. Vid behov kan nationsmötet eller 

styrelsen tillsätta övriga utskott och arbetsgrupper i enlighet med arbetsordningarna. 
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Kapitel X Hedersledamöter 

§ 50 Meritering 

Till hedersledamot kan nationen kalla person som tillhört Östra Finlands Nation och särskilt gjort sig förtjänt 

av nationens förtroende eller person som ej tillhört nationen, men som nationen vill visa sin uppskattning. 

§ 51 Kallande av hedersledamot 

Förslag om kallande av hedersledamot bör göras vid nationsmötet i en av minst tio nationsmedlemmar 

undertecknad skrivelse. Förslaget behandlas vid följande möte och bör godkännas med tre fjärdedelars 

röstmajoritet för att föranleda vidare åtgärder. I fall förslaget inte godkänns, skall ärendet inte nämnas i 

protokollet. 

Kapitel XI De Äldres Råd 

§ 52 Uppgift 

De Äldres Råd har som uppgift att bistå Östra Finlands Nation vid förvaltningen av de fonder, för vilka så 

föreskrivits, samt att även i andra viktiga frågor bistå nationen med råd. 

§ 53 Sammansättning 

De äldres råd består av fem medlemmar, däribland inspektor som självskriven. Medlemmarna samt två 

suppleanter utses av valmötet för tre kalenderår, företrädesvis blandnationens äldre medlemmar . Som rådets 

ordförande fungerar nationens inspektor och som dess sekreterare nationens kurator, den sistnämnda likväl 

utan medlemskap i rådet. De äldres råd är beslutfört när minst tre medlemmar är närvarande.  

Kapitel XII Nationens ekonomi 

§ 54 Räkenskapsår 

Nationens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. 

§ 55 Förvaltning av penningmedel 

Nationens penningmedel deponeras i av nationen godkänd bank eller annan 

penninginrättning. Kassan förvaltas av skattmästaren.  

§ 56 Budget 

Budgetförslag skall uppgöras av skattmästaren i samråd med styrelsen. I budgeten upptagna ekonomiska 

åtgärder vidtas av styrelsen. 

§ 57 Obudgeterade utgifter 

Ekonomiska åtgärder som faller utanför den godkända budgeten behandlas av nationsmötet. 

§ 58 Nationens stipendiefond 

Nationens stipendiefond heter Östra Finlands Nations stipendiefond. Om denna fond stadgas närmare i 

fondens egna stadgar. 

Kapitel XIII Stadgarna 

§ 59 Arbetsordningar 

Utöver vad som föreskrivs i dessa stadgar, följer nationen även arbetsordningar godkända av nationsmötet. 

Arbetsordningarna får inte stå i strid med dessa stadgar. Arbetsordningarna omfattar åtminstone 

styrelseverksamheten, funktionärerna och utskotten.  

§ 60 Stadgeboken 

Ett exemplar av nationens stadgar och ordningsregler, arbetsordningar, stadgarna för nationens fond, 

universitetslagen (558/2009), studentkårsförordningen och Helsingfors universitets förvaltningsinstruktion 

samt eventuella övriga regler för nationens verksamhet uppbevaras i en pärm, som kallas Stadgeboken. 

Kurator ansvarar för att alla förändringar i ovannämnda reglementen införes i Stadgeboken. 

Kapitel XIV Slutstadganden 

§ 61 Upplösning av nationen 

Beslut om upplösning av nationen kan fattas på nationsmötet med minst fyra femtedelar av de för terminen 

inskrivna ordinarie nationsmedlemmars röster och detta beslut bör på samma sätt bekräftas vid ett annat 
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tidigast två veckor senare hållet nationsmöte. Kallelse till båda ovannämnda möten bör ske skriftligen till alla 

nationsmedlemmar minst två veckor i förväg. Beslutet fastställs av rektor enligt vad som stadgas i 

Helsingfors universitets förvaltningsinstruktioner. 

§ 62 Fördelning av egendom 

Om nationen upplöses tillfaller dess fasta och lösa egendom samt dess fond, såvida fondens stadgar inte 

föreskriver annorlunda, en studentkorporation som enligt sina stadgar verkar för samma syften som nationen 

och som underlyder Helsingfors universitet, Åbo Akademi eller annat universitet i Finland. Härom besluter 

det sista nationsmötet. 

§ 63 Förändring av stadgarna 

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas vid två på varandra följande nationsmöten sålunda att förslag 

framställs vid det första nationsmötet och beslut fattas vid det andra. Vid beslut om stadgar har endast 

ordinarie nationsmedlemmar rösträtt. Minst fem ordinarie nationsmedlemmar bör närvara vid mötet. För 

förslagets godkännande krävs två tredjedelars röstmajoritet av ordinarie nationsmedlemmar. Kallelse till båda 

ovannämnda möten bör ske genom annonsering minst en vecka i förväg. 

§ 64 Förändring av arbetsordningarna samt övriga stadgar 

Beslut om ändring av eller tillägg till arbetsordningarna samt övriga stadgar fattas vid två på varandra 

följande nationsmöten sålunda att förslag framställs vid det första nationsmötet och beslut fattas vid det 

andra.  

§ 65 Datering 

Dessa stadgar träder efter stadfästelse av universitetets rektor i kraft den 1.7.2012 

 

 


