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 KAPITEL 1 

  ALLMÄNNA STADGANDEN 

 

Kuratorskonventet i Uppsala är ett samarbetsorgan för studentnationer i Uppsala. 
 
 

 1:1 

KK 

 

Kuratorskonventets uppgifter är att på uppdrag av medlemsnationerna utåt 
företräda de samlade medlemsnationerna, främja samordning och samverkan mellan 
dem, ge tillfälle till information och utbyte av erfarenheter samt att tillvarata 
nationernas gemensamma intressen. 
 

 1:2 

SYFTE 

Rätt att vara medlemsnation i Kuratorskonventet äger varje studentnation i Uppsala. 
Om utträde och suspendering stadgas i kapitel 10. 

 

 1:3 

MEDLEMSKAP 

Medlemmar är: Stockholms Nation, Uplands nation, Gästrike-Hälsinge nation, 
Östgöta nation, Västgöta nation, Södermanlands-Nerikes nation, Västmanlands-
Dala nation, Smålands nation, Göteborgs nation, Kalmar nation, Värmlands nation, 
Norrlands nation samt Gotlands nation. 

 

  

Konventets beslutanderätt utövas av medlemsnationernas ombud på 
konventssammanträde. Beslut som sålunda fattas innebär endast en 
rekommendation till nationerna, för såvida ej beslutanderätten i den aktuella frågan 
genom nationsbeslut delegerats till konventet. 
 

 1:4 

BESLUTANDERÄTT 

Med enkel majoritet avses mer än hälften av de avgivna rösterna. Med kvalificerad 
majoritet avses mer än ¾ av de avgivna rösterna. Blank röst räknas som icke 
avgiven röst, utom vid personval då blank röst räknas som ett nej till samtliga 
kandidater. 
 

 1:5 

MAJORITETSREGLER 

Konventets verksamhetsperiod omfattar kalenderhalvår och räkenskapsperioden 
tiden 1 januari - 31 december. 
 
 

 1:6 

VERKSAMHETS- OCH 

RÄKENSKAPSPERIOD 

 

Vid tvist om tolkning av stadga, reglemente eller arbetsordning gäller den åsikt som 
verksamhetsrevisorn företräder. 
 
 

 1:7 

TOLKNINGSFÖRETRÄDE 

Konventets firma tecknas av dess arbetsnämnd, eller av den eller de konventet 
därtill utser. 
 
 

 1:8 

FIRMATECKNING 

Konventets handlingar skall vara tillgängliga för medlemsnationernas medlemmar. 
 

 1:9 

OFFENTLIGHET 
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  KAPITEL 2 

  KURATORSKONVENTETS VERKSAMHET 

 

Kuratorskonventets verksamhet utövas genom: 
- Konventssammanträden och konstituerade 
utskott (kapitel 3) 
- Konventets arbetsnämnd (kapitel 4) 
- Konventets valnämnd (kapitel 5) 
- Konventets befattningshavare (kapitel 6) 
- Underkonventen (kapitel 7) 
- Konventets verksamhetsrevisorer (kapitel 9) 
 

 2:1 

VERKSAMHET 

Kuratorskonventets verksamhet regleras i stadgar, reglementen, arbetsordningar och 
policydokument. Stadgar gäller före reglemente. Reglemente gäller före 
arbetsordning. 
 

 2:2 

REGLERING 

Kuratorskonventets stadgar ändras genom beslut på konventssammanträden enligt 
föreskrifter i kapitel 11. 
 

 2:3 

ÄNDRA STADGA 

 

Kuratorskonventets reglementen ändras genom beslut på konventssammanträde 
enligt föreskrifter i kapitel 11. 

 2:4 

ÄNDRA 

REGLEMENTE 

 

Arbetsordningar för Kuratorskonventets underställda organ och befattningshavare 
ändras genom beslut av arbetsnämnden. 
 

 2:5 

ÄNDRA ARBETSORDNING 

 

Medlemsnationernas samarbete regleras även i policydokument. Dessa 
policydokument utgör riktlinjer i olika sakfrågor som nationerna enats om att följa. 
Beslut om antagande och ändrande av policydokument skall biträdas av samtliga 
medlemsnationer. Upphävande av policydokument sker med enkel majoritet på 
konventssammanträde. 
 

 2.6 

POLICYDOKUMENT 

Om arbetsgång vid policybrott regleras i särskilt reglemente.  2:7 

BROTT MOT POLICY 
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  KAPITEL 3 

  KONVENTSSAMMANTRÄDE 

 

Medlemsnation företräds vid konventssammanträde av sin förste och andre kurator 
eller av två andra ombud som nationen därtill utser. Vid omröstning äger varje 
ombud avge en röst. 
 

 3:1 

SAMMANSÄTTNING 

Kuratorskonventets presidium utgörs av Curator Curatorum, vice Curator 
Curatorum och Custos Pecuniae. 

 3:2  

PRESIDIUM 

 

Medlem i medlemsnation äger tillträde till konventssammanträde. Konventet må 
dock för viss fråga besluta att endast ombud, arbetsnämndens ledamöter och 
verksamhetsrevisorer må närvara. Vid det konstituerande sammanträdet må endast 
ombud, ordförande, sekreterare och verksamhetsrevisorer närvara. 
 

 3:3 

NÄRVARORÄTT 

Yttrande- och förslagsrätt tillkommer förutom ombud även Kuratorskonventets 
befattningshavare och verksamhetsrevisorer. Därutöver må konventet bevilja annan 
yttrande och förslagsrätt. 

 3:4 

YTTRANDE- OCH 

FÖRSLAGSRÄTT 

 

Rätt att nominera kandidat till val av befattningshavaren verksamhetsrevisorer och 
revisor tillkommer valnämnden. Det står alla valbara fritt att kandidera utan 
valnämndens nominering. Enskilda kandidaturer kan anmälas till valnämnden fram 
till åtta arbetsdagar innan det konstituerande sammanträdet. Kandidaturer inkomna 
mindre än åtta arbetsdagar innan det konstituerande sammanträdet kan med en 
omröstning i vilken krävs kvalificerad majoritet godkännas av det samma. 
 

 3:5 

NOMINERINGSRÄTT 

 

 

 

Konventet kallas till sammanträde av sin ordförande. På begäran av fem 
medlemsnationer skall ordförande kalla till sammanträde. Kallelse skall utsändas till 
samtliga medlemsnationer senast åtta arbetsdagar före konventssammanträde. 
 

 3:6 

KALLELSE 

Konventet är beslutsmässigt då mer än hälften av medlemsnationerna är 
närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet om inget annat sägs i dessa stadgar. 
 

 3:7 

BESLUTSFÖRHET 

 

Omröstning och val skall ske öppet, eller om någon så begär, med slutna sedlar. Vid 
lika röstetal äger ordförande avge utslagsröst, utom vid val, då lotten skiljer. 

 3:8 

OMRÖSTNING 

OCH UTSLAGSRÖST 

 

Vid personval är den vald som erhåller enkel majoritet.  
Om inte tillräckligt många kandidater kan anses valda som det finns lediga 
befattningar lämnas dessa vakanta.  
 
Val med färre eller lika många kandidater som befattningar: 
Val med lika många eller färre kandidater än antalet lediga befattningar sker genom 
acklamation. Begärs sluten omröstning skall sådan verkställas, varvid 
Kuratorskonventet röstar för eller mot varje enskild kandidat för vilken sluten 
omröstning har begärts. Kandidaten är vald om fler än hälften av de giltiga rösterna 
avgivits för kandidaten. 
 
Val med fler kandidater än befattningar: 
Val med fler kandidater än antalet lediga befattningar, sker genom sluten 
omröstning, varvid varje röstberättigad rangordnar den eller de kandidater han eller 
hon vill se valda i fallande ordning. Sedan utförs följande: 
 
I. Den kandidat som är högst rangordnad på mer än hälften av alla giltiga valsedlar 
är vald. 

 3:9 

VALFÖRFARANDE 
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II. Om ingen kandidat kan anses vald enligt I. elimineras den kandidat som är högst 
rangordnad på lägst antal av de giltiga röstsedlarna. Om detta gäller flera kandidater 
avgör lotten vem som elimineras. Den som eliminerats stryks från samtliga 
valsedlar. 
III. Punkterna I-II upprepas tills befattning är tillsatt eller tills ingen kandidat kan 
anses vald enligt punkt I. 
IV. Vid val till flera befattningar upprepas punkterna I-IV med samtliga kandidater, 
utom de som blivit valda, tills samtliga befattningar antingen är tillsatta eller måste 
förklaras vakanta. 
 
Bordläggning sker på begäran av minst fem nationer. Bordlagd fråga skall tas upp 
till behandling på följande konventssammanträde. 

 3:10 

BORDLÄGGNING 

 

Konventet skall under tiden 10 januari – 31 maj hålla sammanträde vid minst fem 
tillfällen, samt under tiden 15 augusti – 20 december hålla sammanträden vid minst 
fyra tillfällen. Under övriga tider må sammanträde ej utan synnerliga skäl hållas. 
 

 3:11 

SAMMANTRÄDESTIDER 

Remittering av en fråga till medlemmarna för yttrande skall ske på begäran av minst 
fem ombud. Remisstiden skall vara minst femton arbetsdagar. Vidare bör 
Kuratorskonventet remittera en fråga för yttrande av underkonvent om frågan är av 
en sådan karaktär att den berör detta underkonvent. 
Vid frågor av en mer omfattande karaktär bör konventet konstituera sig i utskott 
som behandlar den aktuella frågan. 

 3:12 

REMISS 

 
Det åligger det konstituerande sammanträdet för nästkommande 
verksamhetsperiod: 
- att välja ordförande kallad Curator Curatorum, vice ordförande kallad vice Curator 
Curatorum, sekreterare, två suppleanter i arbetsnämnden, tre ledamöter i 
valnämnden, samtliga för en verksamhetsperiod, 
- att välja två ledamöter i arbetsnämnden för två verksamhetsperioder, 
- att välja de övriga nämnder och befattningshavare varom föreskrivs i Reglemente 
för övriga befattningshavare samt 
- att förrätta eventuella övriga val. 
 
Det åligger det konstituerande sammanträdet för vårterminens verksamhetsperiod: 
- att välja kassör kallad Custos Pecuniae för en räkenskapsperiod samt 
- att välja en revisor och en verksamhetsrevisor för en räkenskapsperiod. 
 
Det åligger det konstituerande sammanträdet för höstterminens verksamhetsperiod: 
- att välja Kommunikationsansvarig och biträdande verksamhetsrevisor för två 
verksamhetsperioder. 
 
Övriga ärenden må ej förekomma. 
 

 3:13 

KONSTITUERANDE 

SAMMANTRÄDE 

Det åligger konventet vid dechargesammanträde senast i mars: 
- att fastställa resultat- och balansräkning för föregående räkenskapsperiod, 
- att besluta om disposition av föregående räkenskapsperiods överskott eller sätt att 
täcka underskott samt 
- att granska arbetsnämndens verksamhetsberättelse för föregående 
verksamhetsperiod. 
- att besluta om ansvarsfrihet för föregående räkenskapsperiods arbetsnämnder. 
 

 3:14 

DECHARGE-SAMMANTRÄDE 

Det åligger konventet senast vid sammanträde i oktober: 
- att granska en reviderad ekonomisk rapport avseende föregående 
verksamhetsperiods ekonomiska förehavanden  
samt 
- att granska arbetsnämndens verksamhetsberättelse för föregående 
verksamhetsperiod. 
 

 3:15 

HALVÅRSGRANSKNING 
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Det åligger konventet senast vid sammanträde i december: 
- att besluta om verksamhetsplan och budget för nästkommande räkenskapsår 

 3:16 

VERKSAMHETSPLAN OCH 

BUDGET 
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  KAPITEL 4 

  KURATORSKONVENTETS ARBETSNÄMND 

 

Arbetsnämnden består av Curator Curatorum (ordförande), vice Curator 
Curatorum (vice ordförande), Custos Pecuniae (kassör), Curator Curatorum för 
föregående verksamhetsperiod, samt fyra ledamöter och två suppleanter.  

 4:1 

SAMMANSÄTTNING 

Presidiet utgörs av Curator Curatorum, vice Curator Curatorum och Custos 
Pecuniae. 

  

 
Arbetsnämnden åligger: 
– att leda Kuratorskonventets verksamhet och förvalta dess tillgångar 
– att ansvara för beredning av de ärenden, utom valärenden, som skall behandlas på 
konventssammanträde, 
– att anta, ändra och upphäva arbetsordningar, samt att snarast utsända 
meddelanden om detta till medlemsnationerna, 
– att senast sju arbetsdagar före höstterminens sista ordinarie konventssammanträde 
framlägga förslag till budget för nästkommande räkenskapsperiod, 
– att senast sju arbetsdagar före höstterminens sista ordinarie konventssammanträde 
framlägga förslag till kuratorskonventets verksamhetsplan för de två kommande 
verksamhetsperioderna 
– att senast sju arbetsdagar före sådant möte som stadgas i 3:14 och 3:15 till 
medlemsnationerna utsända verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning för 
föregående räkenskapsperiod respektive resultat- och balansräkning för föregående 
verksamhetsperiod, 
– att söka information, synpunkter och hjälp av kuratorskonventets konstituerade 
utskott, underkonvent och konventets ledamöter i frågor av särskild vikt, samt 
– att under tider då konventssammanträde inte förekommer i brådskande fall fatta 
beslut i kuratorskonventets namn. Sådana beslut skall i efterhand föreläggas 
konventet för godkännande. 
 

  

4:2 

ÅLIGGANDEN 

Arbetsnämnden sammanträder på kallelse av sin ordförande. På begäran av minst 
tre ledamöter skall ordförande kalla till sammanträde. 
 

 4:3 

KALLELSE 

 

Arbetsnämnden är beslutsmässig då fem ledamöter är närvarande, varav tre inte 
skall ingå i presidiet. 
 

 4:4 

BESLUTSFÖRHET 

 

Om arbetsnämndens arbete föreskrivs vidare i reglemente för arbetsnämnden.  4:5 

REGLEMENTE 
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  KAPITEL 5 

  KURATORSKONVENTETS VALNÄMND 

 

Valnämnden består av tre ledamöter, varav en är sammankallande.  5:1 

SAMMANSÄTTNING 

 
Valnämnden åligger att förbereda de val som konventet skall förrätta. I sitt arbete 
skall nämnden endast beakta de förslag och ansökningar som kommit nämnden 
tillhanda senast åtta arbetsdagar före konstituerande sammanträde. 
 

 5:2 

ÅLIGGANDEN 

Om valnämndens arbete föreskrivs vidare i reglemente för valnämnden.  5:3 

REGLEMENTE 
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  KAPITEL 6 

  KURATORSKONVENTETS BEFATTNINGSHAVARE 

 

Med uttrycket befattningshavare avses i dessa stadgar ledamöter av 
kuratorskonventets nämnder samt övrig person som erhållit visst uppdrag av 
konventet eller dess arbetsnämnd, förutom verksamhetsrevisorer och revisor. 
 

 6:1 

BEFATTNINGSHAVARE 

Befattningshavare är ansvariga inför det organ som tillsatt dem.  6:2 

ANSVAR 

 

Valbar som befattningshavare i Kuratorskonventet är var och en som är medlem i 
någon av medlemsnationerna. 
 

 6:3 

VALBARHET 

 

Curator Curatorum åligger: 
- att representera Kuratorskonventet, 
- att förbereda och leda konventets och 
- arbetsnämndens sammanträden, 
- att handlägga de av Kuratorskonventets angelägenheter som inte genom dessa 
stadgar ålagts annan, 
- att tillse att av Kuratorskonventet och arbetsnämnden fattade beslut verkställs, 
- att upprätta verksamhetsberättelse och överlämna denna till arbetsnämnden efter 
avslutad verksamhetsperiod. 
 
Om Curator Curatorums arbete föreskrivs vidare i reglemente för Curator 
Curatorum. 
 
 

 6:4 

CURATOR 

CURATORUM 

Vice Curator Curatorum åligger: 
- att biträda Curator Curatorum i dennes arbete, 
- att vid förfall för Curator Curatorum fullgöra dennes åligganden. 
 
Om vice Curator Curatorums arbete föreskrivs vidare i reglemente för vice Curator 
Curatorum. 
 
 

 6:5 

VICE 

CURATOR 

CURATORUM 

Custos Pecuniae åligger: 
- att handha Kuratorskonventets ekonomiska angelägenheter. 
- att upprätta bokslut och överlämna detta till Kuratorskonventets revisor senast 
den 1 mars efter avslutad räkenskapsperiod. 
 
Om Custos Pecuniaes arbete föreskrivs vidare i reglemente för Custos Pecuniae. 
 
 

 6:6 

CUSTOS 

PECUNIAE 

Sekreterare åligger: 
- att föra och utsända protokoll från konventets sammanträden, 
- att föra och utsända protokoll från arbetsnämndens sammanträden, 
- att biträda Curator Curatorum i dennes arbete. 
 
Om sekreterarens arbete föreskrivs vidare i reglemente för sekreterare. 
 
 

 6:7 

SEKRETERARE 

Kommunikationsansvarig åligger: 
- att handha Kuratorskonventets marknadsföring 
 
Om kommunikationsansvariges arbete föreskrivs vidare i reglementet för 
kommunikationsansvarig. 

 6:8 

KOMMUNIKATIONSANSVARIG 
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Kuratorskonventet har därutöver ett antal fasta befattningshavare vilka regleras i 
Reglemente för övriga befattningshavare. Om deras arbete föreskrivs vidare i deras 
respektive arbetsordningar. 

 6:9 

ÖVRIGA 

BEFATTNINGSHAVARE 
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  KAPITEL 7 

  UNDERKONVENT 

 

Underkonventen ska verka för ett gott samarbete nationerna emellan inom sina 
respektive verksamhetsområden. 

 7:1 

SYFTE MED 

UNDERKONVENT 

 

Underkonvent för samarbete 
mellan nationerna är: 
– Bibliotekariekonventet 
– Klubbmästarkonventet 
– Internationella konventet 
– Recentiorskonventet 
– Tidningskonventet 
– Idrottskonventet 
– Fanbärarkonventet 
– Marskalkskonventet 
– Teaterkonventet 
– Stipendiekonventet 
– Orkesterkonventet 
– Arkivariekonventet 
– Körkonventet 
 

 7:2 

UNDERKONVENT 

 
För att ett nytt underkonvent skall kunna bildas krävs att det kan visa på en väl 
fungerande verksamhet under en prövotid av tre år. 
 
 
 

  

7:3 

SKAPANDET AV 

NYA UNDERKONVENT 

Om underkonventens arbete och form stadgas i reglemente för underkonvent och 
deras respektive arbetsordningar. 
 
 
 

 7:4 

REGLEMENTE OCH 

ARBETSORDNING 

FÖR UNDERKONVENT 

 

Underkonventen är ansvariga inför Kuratorskonventet. 
 
 

 7:5 

ANSVAR 

 

Underkonventet har ingen egen ekonomisk förvaltning, utan denna handhas av 
Kuratorskonventet. Underkonvent får inte ikläda sig ekonomiska förpliktelser utan 
Kuratorskonventets arbetsnämnds medgivande. 

 7:6 

EKONOMISK 

FÖRVALTNING 
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  KAPITEL 8 

  MEDLEMSAVGIFT 

 

Medlemsnation är skyldig att till Kuratorskonventet erlägga medlemsavgift.  
 
 

 8:1 

AVGIFT 

Avgiften bestäms på konventssammanträde i samband med att budget för 
kommande räkenskapsperiod antas. 
 
 
 
För beslut om medlemsavgift skild från noll krävs kvalificerad majoritet. 
 
 
 
Medlemsavgiften beräknas så att den i budgeten beslutade sammanlagda 
avgiftssumman fördelas över medlemsnationerna utefter deras medlemsantal i 
förhållande till de andra medlemsnationerna. Detta medlemsantal beräknas som ett 
medeltal av de i registret bokförda betalda medlemskapen i nation per den 30 juni 
innevarande år och den 31 december föregående år. 
 

 8:2 

BESLUT OM AVGIFTENS 

STORLEK 

 

8:3 

MAJORITETSREGLER 

 

8:4 

FÖRDELNING AV 

MEDLEMSAVGIFT 

 

Medlemsavgiften erläggs på det sätt som det beslutas om på konventssammanträde. 
 
 
 

 8:5 

ERLÄGGANDE 

AV ÅRSAVGIFT 

 

Om KK-fonden regleras i Reglemente för KK-fond.  8:6 

KK-FOND 
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   KAPITEL 9 

   GRANSKNING 

 

För granskning av Kuratorskonventets verksamhet väljer konventet en ordinarie 
verksamhetsrevisor och en biträdande verksamhetsrevisor. 

 9:1 

VERKSAMHETSREVISORER 

För granskning av Kuratorskonventets ekonomiska förvaltning väljer konventet en 
revisor. 
 
 

  

verksamhetsrevisorer äger tillträde till samtliga överläggningar inom 
Kuratorskonventets verksamhet. 
 
 

 9:2 

TILLTRÄDE 

Som verksamhetsrevisorer är var och en valbar som är medlem i någon av 
medlemsnationerna. Som revisor är var och en valbar som är godkänd eller 
auktoriserad revisor. verksamhetsrevisorer och revisor får ej vara befattningshavare. 

 

 9:3 

VALBARHET 

 

verksamhetsrevisorer och revisor skall lägga fram berättelser över sin granskning 
avseende närmast föregående verksamhetsperiod respektive räkenskapsperiod vid 
de möten då så är påkallat av dessa stadgar. 

 

 9:4 

GRANSKNINGSBERÄTTELSE 

Granskningsberättelse skall innehålla till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för 
arbetsnämnden. Resultaten av granskningen skall tillställas Kuratorskonventet. 
 
 
 

 9:5 

INNEHÅLL OCH 

TILLSTÄLLANDE 

 

Granskning skall ske då Curator Curatorum eller Custos Pecuniae avgår före 
mandatperiodens slut. 
 

 9:6 

AVGÅNG FÖRE 

MANDATPERIODS 

SLUT 
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   KAPITEL 10 

   UTTRÄDE OCH SUSPENDERING 

 

Medlemsnationer som önskar förbehålla sig rätten att utträda ur Kuratorskonventet 
skall meddela detta före den 1 oktober samma år samt definitivt besluta om utträde 
före den 31 december. 
 
Medlemsnation som lämnat definitivt besked om utträde enligt ovan skall betraktas 
som suspenderad till dess att dessa stadgars kapitel 1:3 hunnit ändras. 
 
 

 10:1 

UTTRÄDE 

Vid definitivt besked om utträde skall utträdande nation erhålla en andel av 
Kuratorskonventets tillgångar/svara för en andel av Kuratorskonventets skulder. 
Denna andel beräknas så att konventets tillgångar/skulder fördelas över 
medlemsnationerna utefter deras medlemsantal i förhållande till de andra 
medlemsnationerna. Detta medlemsantal beräknas som ett medeltal av de i registret 
bokförda betalda medlemskapen i nation per den 30 juni och den 31 december 
föregående år. 
 
 

 10:2 

TILLGÅNG/ 

SKULD 

FÖRDELNING 

Medlemsnation som inte fullgör sina förpliktelser enligt dessa stadgar, må efter 
beslut på konventssammanträde suspenderas från deltagande i kuratorskonventets 
verksamhet. Beslut om suspendering skall ske med kvalificerad majoritet. 

 

 10:3 

SUSPENDERING 

 

Beslut om suspendering träder i kraft sedan medlemsnationens högsta beslutande 
organ skriftligen delgivits beslutet jämte motivering. 
 

 

 10:4 

IKRAFTTRÄDANDE 

 

Suspenderad medlemsnation äger ej rätt till Kuratorskonventets tillgångar och är ej 
heller skyldig att svara för dess skulder. 
 
 

 10:5 

SUSPENDERAD 

MEDLEM 
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   KAPITEL 11 

   UPPLÖSANDE SAMT ÄNDRING AV STADGAR OCH REGLEMENTEN 

 

Upplösande av kuratorskonventet kan ske endast genom likalydande beslut på två 
konventssammanträden. Besluten skall fattas med kvalificerad majoritet. Mellan 
besluten skall förflyta minst sex och högst tolv månader. Besluten må endast fattas 
under ordinarie sammanträdestid enligt 3:10. 
 
 

 11:1 

UPPLÖSANDE 

Ändring av dessa stadgars 1:a, 10:e och 11:e kapitel sker enligt samma förfarande 
som upplösande av kuratorskonventet enligt 11:1. Ändring av dessa stadgars övriga 
kapitel sker genom likalydande beslut på två konventssammanträden. Besluten skall 
fattas med kvalificerad majoritet. Mellan besluten skall högst nio månader ha 
förflutit. Besluten må endast fattas under ordinarie sammanträdestid enligt 3:10. 
 
 

 11:2 

ÄNDRING AV 

STADGAR 

Ändring av reglemente sker genom beslut på konventssammanträde. Sådant beslut 
skall fattas med kvalificerad majoritet. Ändring av reglemente kan även ske genom 
beslut med enkel majoritet på två konventssammanträden. Mellan besluten skall 
högst sex månader ha förflutit. 
 

 

 11:3 

ÄNDRING AV 

REGLEMENTE 

Skingring av Kuratorskonventets tillgångar eller minskning därav, för verksamhet 
vilken inte hör samman med Kuratorskonventet och ej faller inom 
medlemsnationernas verksamhet, sker enligt samma förfarande som upplösande av 
Kuratorskonventet enligt 11:1. 
 

 

 11:4 

SKINGRING AV 

KURATORSKONVENTETS 

TILLGÅNGAR 

   

 


