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Vadå ”Ej servering”? 
 

Varför - och varför drabbas just jag? 
 

Under många år var det vanligt att Uppsalaungdomar eller personer som gjorde sin värnplikt i 
Uppsala ”fixade kårleg” trots att de inte hade för avsikt att studera. Meningen med detta var 
naturligtvis att komma i åtnjutande av de privilegier som medlemmar av Uppsalas 
studentnationer erhåller. Det gick till så att de sökte en kurs, kom in, skrev in sig på en nation för 
att sedan strunta i sin kurs. Sedan var det bara att fortsätta betala terminsavgiften i början av varje 
termin. Detta förfarande ledde naturligtvis till stora problem för universitetet som fick svårigheter 
att beräkna antalet som verkligen hade för avsikt att gå en viss kurs.  
 
Hur fungerar det? 
 

Alla som är antagna till kurser med platsgaranti omfattas av modellen med ”ej servering”. Vidare 
omfattas de som har slutbetyg från ett Uppsalagymnasium och som ej fyllt 20 år. De primära 
målgrupperna för modellen är Uppsalaungdomar som inte har för avsikt att studera samt de som 
gör militärtjänstgöring och inte har för avsikt att studera. 
 
Vad händer rent konkret? 
 

På ditt nationskort som du får med posten några dagar efter att du blivit medlem i nation, kan du 
se att det står ”Ej servering” på det. Detta är något som du inte kommer att märka så mycket av 
till en början. Du kan nämligen som alla andra bevista alla nationernas evenemang, inklusive de 
där det serveras alkohol, dock endast fram till 1 APRIL på vårterminen respektive 31 
OKTOBER på höstterminen. Efter detta datum kan de som har texten ”Ej servering” på sitt kort inte ta 
del av aktiviteter där det serveras alkohol. 
 
Hur ska jag göra för att komma in på nationerna efter 1 april resp. 31 oktober? 
 

Du ska tidigast 15 MARS respektive 15 OKTOBER visa upp bevis på aktiva studier. Det kan 
mycket väl vara ett registerutdrag på tagna poäng. Dessa kan du få på din institution eller på 
centrala studievägledningen på S:t Olofsgatan 10. Om du går en kurs som tenteras först vid 
terminens slut, exempelvis juridik, tillhandahåller institutionen ett särskilt intyg på att du studerar 
aktivt. Gå till din institutions reception så hjälper de dig. 
 
Detta bevis ska visas upp för respektive nations Förste kurator. Då erhåller du ett tillfälligt 
medlemskort utan texten ”Ej servering” och efter några dagar får du ett nytt plastkort på posten. 
Notera att registerutdrag som bara visar att du är registrerad på en kurs inte godtas, din institution måste intyga 
att du har deltagit i undervisningen. 
 

 


