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Kuratorskonventets serveringspolicy 

 

Bakgrund och syfte 

 

Serveringspolicyn har flera syften: att fungera som ett reglerande komplement till nationernas 

serveringstillstånd, att begränsa kretsen av personer till vem verksamheten ska riktas, under vilka 

tider verksamheten ska bedrivas, social hänsyn till de studenter som är aktiva i verksamheterna 

och sund konkurrens mellan medlemsnationer. Av dessa anledningar reglerar policyn både 

nationernas löpande verksamheter och uthyrningsverksamhet. 

 

Policyn hjälper medlemsnationerna att avgränsa kretsen till vilka alkohol får säljas. Genom att 

göra detta kan vi säkerställa att det är studenter, eller andra personer med akademisk anknytning, 

som är medlemsnationernas målgrupp i serveringshänseende.  

 

Vidare begränsar policyn den tid som medlemsnationerna får bedriva serveringsverksamhet. 

Genom att göra det får medlemsnationerna flera fördelar. Att klockan 01.00 utgör som normal 

stängningstid (istället för klockan 02.00, som alkoholtillstånden tillåter) leder till att förbättra 

arbetstiderna för de studenter som är aktiva i verksamheterna. Studenters studiemiljö främjas av 

en begränsad serveringstid. Genom att medlemsnationerna har möjlighet att ha längre öppettider 

under ett begränsat antal tillfällen varje termin, kommer dessa tillfällen bli mer utmärkande och 

speciella.   

 

Att ha gemensamma regler främjar en sund konkurrens mellan medlemsnationerna på så vis att 

alla medlemsnationer riktar sig till samma krets och får ha öppet under samma tider på samma 

villkor. Sund konkurrens mellan medlemsnationer berikar Uppsalas studentliv.  

 

 

 

Definitioner 

Följande definitioner används i detta dokument 

 

Extern restauratörsverksamhet: Som extern restauratörsverksamhet definieras verksamhet som 

bedrivs av bolag eller personer separerade från nationen men i nationens lokaler. Verksamhet 

bedriven av dessa omfattas inte av serveringspolicyn.  
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Föreningar och sällskap av akademisk karaktär: Föreningar och sällskap med direkt anknytning till 

Uppsalas akademiska värld såsom nationer, programföreningar och studentkårer med deras 

alumnföreningar, intresseföreningar samt övriga sällskap med övervägande del studenter eller 

före detta studenter vid Uppsala universitet eller SLU. 

 

Intern tillställning: Interna tillställningar är de middagar som en nation eller en nationsförening 

anordnar för i huvudsak sina egna medlemmar. Deltagarna vid dessa middagar är föranmälda och 

där inget öppet släpp hålls. Exempel på interna tillställningar är nationernas landskaps- och 

städsexor, personalfester och föreningsmiddagar. 

 

Löpande verksamhet: Den löpande verksamheten utgörs av pub, dans och liknande aktiviteter som 

är återkommande, eller som i annan bemärkelse kan anses vara ordinarie verksamhet för nationen 

och inte kan ses som traditionell gasque. Den är öppen för samtliga medlemmar och tillfälliga 

medlemmar. 

 

Medlem: Med medlem avses person som avlagt terminsavgift till någon av Kuratorskonventets 

medlemsnationer. 

 

Släpp: Ett släpp är de festligheter som följer en traditionell gasque eller uthyrning på nation. Det 

finns två olika typer av släpp; Öppna släpp där gäster, medlemmar eller tillfälliga medlemmar, , som ej 

deltagit vid den middag som föregått släppet kan ansluta till festligheterna. Stängda släpp innebär 

att föranmälda gäster får ansluta sig till festligheterna. 

 

Tillfällig medlem: Student vid annat universitet eller högskola som har ett av Kuratorskonventet 

utfärdat giltigt gästkort. 

 

Traditionell gasque: Med traditionell gasque avses de middagar som anordnas av nationen. Vid dessa 

gasquer är förste kurator, ordförande i någon av nationens föreningar eller en av nationen vald 

fysisk person som representerar nationen värd/värdinna. En sådan gasque innehåller traditionell 

middagsunderhållning exempelvis tal, spex och sång. 

 

Sommarverksamhet: Som sommarverksamhet räknas verksamhet bedriven mellan den 1 juni och 31 

augusti. 

 

Uthyrning: Uthyrningar är de tillställningar riktade mot föreningar och sällskap av akademisk 

karaktär, där en annan juridisk eller fysisk person än nationen står som värd.   
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Riktlinjer  

 

Utskänkningsverksamheten riktar sig endast till medlemmar, tillfälliga medlemmar, föreningar och sällskap 

av akademisk karaktär. 

 

Löpande verksamhet 

Under perioden 1/9–31/5 skall nationerna inte hålla den löpande verksamheten öppen längre än till 

klockan 01.00. Undantag ges vid fyra tillfällen på hösten och fem tillfällen på våren, vid dessa 

tillfällen får nationerna ha öppet till klockan 02.00. Kuratorskonventet kan besluta om undantag 

från denna regel genom enkel majoritet. Interna tillställningar, traditionella gasquer och uthyrningar 

berörs inte av denna överenskommelse om begränsningar av öppettider.  

 

Traditionella gasquer 

Antalet öppna släpp som har öppet längre än till klockan 02.00 bestäms i enlighet med de enskilda 

nationernas serveringstillstånd. Dessa ska arrangeras i anslutning till en traditionell gasque. Släpp 

öppna till klockan 02.00 i samband med en traditionell gasque räknas inte från de tilldelade 

undantagen för löpande verksamhet.  

 

Uthyrningsverksamhet  

Nationernas uthyrningsverksamhet riktar sig till föreningar och sällskap av akademisk karaktär. En 

uthyrning kan följas av ett släpp, som kan vara antingen öppet eller stängt (se definition ovan).  

 

Samtliga nationsmedlemmar har möjlighet att högtidlighålla privata bemärkelsedagar såsom 

bröllop, födelsedag eller begravning tillsammans med familj och vänner i den mån respektive 

nation önskar. Vid dessa tillställningar skall det stora flertalet av gästerna vara medlemmar eller 

tillfälliga medlemmar.  

 

Kravet på att det stora flertalet av gästerna ska vara medlemmar eller tillfälliga medlemmar gäller ej då 

den privata bemärkelsedagen högtidhålls av nationens hedersledamöter, inspektorer, 

skattmästare, kuratorer, engagerade nationsmedlemmar med stark nationsanknytning eller person 

som gjort särskilda insatser för nationen.  

 

Akademiska högtidsdagar såsom examens-, licentiats-, disputations- eller 

professorsinstallationsmiddagar är undantagna kravet på det stora antalet medlemmar eller tillfälliga 

medlemmar. 
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Uthyrningsarrangemang skall hållas fysiskt skild från den löpande verksamheten och interna 

tillställningar. 

 

Sommarverksamhet  

Sommarverksamhetens öppettider regleras inte av denna policy. 

 

Externa restauratörer 

Externa restauratörer har eget serveringstillstånd och berörs ej av denna policy. 

 

Överträdelse 

Vid överträdelse av policyn ska Curator Curatorum meddelas. Ärendet behandlas därefter i 

enlighet med reglemente för arbetsgång vid policybrott. 

 

Datum 

Detta dokument gäller från det datum då dokumentet blivit godkänt av såväl Kuratorskonventet 

som av Uppsalas universitets rektor. Det gäller till dess att Kuratorskonventet eller Uppsala 

Universitets rektor beslutar om annat. 

 

Kontakt 

Frågor angående denna policy hänvisas till Curator Curatorum. 

 

Bilagor 

1. Rektorsbeslut 

 


