
 

 
 

Samarbetspolicy för Kuratorskollegiet 
Antagen vid KK-möte den 2020-11-16 

 
Kuratorskollegiet består av tolv medlemsnationer. Dessa är Östgöta Nation, Västgöta Nation, 
Lunds Nation, Malmö Nation, Helsingborgs- Landskrona Nation, Sydskånska Nationen, 
Kristianstad Nation, Blekingska Nationen, Göteborgs Nation, Hallands Nation samt Wermlands 
Nation. 
 
 

Syfte 

Avsikten med denna policy är att förtydliga vad Kuratorskollegiet är och vad samarbetet inom ramen för 

detsamma innebär. Policyn utgör grund för vad Kuratorskollegiets medlemsorganisationer kan förvänta 

sig av varandra inom ramen för samarbetet.  

 

Förväntningarna avser huvudsakligen, men inte nödvändigtvis uteslutande de praktiska åtaganden som 

ligger på medlemsnationerna samt den värdegrund som medlemsnationerna delar. 

 

Policyn är ett komplement till Kuratorskollegiets stadgar och arbetsordningar och kan i synnerhet 

betraktas som förtydligande avseende stadgarnas första kapitel samt § 10:8 (Medlem som grovt åsidosätter 

KK:s stadgar och syfte kan suspenderas eller uteslutas ur KK). 

 

Bakgrund 

Studentnationerna vid Lunds universitet har sedan 1600-talet haft en stark koppling till Lunds universitet. 

Den studiesociala verksamheten, inspektorsämbetena, medverkan vid akademiska ceremonier och 

högtider men även andra former av samverkan har historiskt sett markerat samhörigheten med Lunds 

universitet. Nationerna utgör sammanslutningar av studenter inom vilka den enskilde studenten har 

möjlighet att organisera sig och utforma sin egen studiesociala situation. 

 

Studentnationerna riktar sig åt aktiva studenter och erbjuder medlemskap till de studenter som är 

berättigade enligt Nationernas inskrivningsavtal - § 4. 

 

Kuratorskollegiet är en samarbetsorganisation för studentnationerna vid Lunds universitet. Den 1 janurari 

2016 är Östgöta nation, Västgöta nation, Lunds nation, Malmö nation, Sydskånska nationen, 



Helsingborgs-Landskrona nation, Kristianstads nation, Blekingska nationen, Göteborgs nation, Hallands 

nation, Kalmar nation och Wermlands nation anslutna medlemmar i Kuratorskollegiet. 

 

 

Förutsättningar för samarbetet 

Kuratorskollegiets medlemsorganisationer är suveräna organisationer. Som medlemsorganisation bör man 

dock vara medveten om att externa parter kan se på studentnationerna som en helhet. Det är därför 

viktigt att parterna kontinuerligt arbetar med kvalitetssäkring och professionalitet inom ramen för sina 

respektive verksamheter och att det inom respektive organisation finns en medvetenhet kring att den egna 

verksamheten och dess utformning kan komma att påverka såväl de andra medlemsorganisationerna som 

Kuratorskollegiet i sin helhet. 

 

Varje enskild medlemsorganisation bör i så stor utsträckning som möjligt hålla Kuratorskollegiet 

informerade om större förändringar av verksamheten, nyheter och liknande som skäligen kan antas vara 

av intresse för att samarbetet ska löpa så väl som möjligt.  

 

 

Åtaganden 

Kuratorskollegiets medlemsorganisationer ska 

 

- Främja att alla studenter i Lund likvärdigt, upplevt och faktiskt, ska kunna vara medlemmar i 

Lunds nationer och delta i nationernas verksamhet oberoende av deras kön eller könsuttryck, 

sexuella läggning, etnicitet, eventuell funktionsvariation, ålder, religiösa- eller politiska åskådning. 

 

- Vara demokratiska organisationer där varje ordinarie/fullvärdig medlem har röst-, förslags- och 

yttranderätt i det högsta beslutande organet. 

 

- Inte bedriva verksamhet som diskriminerar någon utifrån de diskrimineringskriterier som finns i 

Sveriges lagstiftning eller som kan betraktas som ensidigt partipolitisk och/eller religiös 

åsiktspåverkan.  

 

- Fungera som mötesplats och genom aktiviteter fungera som ett stöd för studenterna såväl socialt 

och studiesocialt som i krissituationer. 

 

- Ge möjlighet till förberedelse inför yrkeslivet genom arbete och samverkan i grupp där 

studenterna arbetsleder och tar ansvar. 

 

- Medverka i mottagandet av nya studenter vid Lunds universitet. 

 

- Utdela medel ur de donations- och stipendiefonder som står under nationernas förvaltning samt 

medverka till utdelning av medel ur nationsanknutna fonder som förvaltas av Lunds universitet 

eller andra relevanta lärosäten. 

 

- Förvalta egna fastigheter, egen konst och egna antikvariska föremål, vilka utgör en del av Lunds 

universitets och Sveriges kulturarv. 

 

- Uppmuntra och stödja föreningsverksamhet av bildande, kulturell och idrottslig karaktär. 

 



- Bedriva löpande social verksamhet riktad mot medlemmar i Kuratorskollegiet i form av 

exempelvis kulturell, mat-, idrotts- och festverksamhet. 

 

- Anordna Stora KK/Stora PQ återkommande. 

 

- Arbeta med löpande utformning och uppdatering av gemensamma policyer så som 

likabehandlingspolicy och alkohol- och narkotika policy. 

 

- Verka för ansvarsfull alkoholhantering och –servering. 

 

- Ta ansvar för Kuratorskollegiets verksamhet, ekonomiska förvaltning och åtaganden gentemot 

andra parter. 

 

- Ta gemensamt ansvar i stöttning av nationerna i samarbetet under eventuella konflikter eller 

kriser. 

 

- Använda samarbetet inom Kuratorskollegiet för att främst behandla frågor som berör nationerna 

gemensamt gentemot Lunds universitet, Akademiska Föreningen, kårerna, Lunds kommun, stat 

och myndigheter samt andra externa parter och studentföreningar. 

 

Skyldigheter 

Nationernas åtagaden inom ramen för samarbetet i Kuratorskollegiet omfattar följande. 

 

Nation som är medlem i Kuratorskollegiet ska 

 

- Närvara och aktivt deltaga på Kuratorskollegiets möten. 

 

- Närvara och aktivt deltaga på underkollegiets möten och i dess verksamhet. 

 

- I skälig omfattning deltaga i Kuratorskollegiets interna arbetsgrupper. 

 

- Utse representanter till Akademiska Föreningens överstyrelse, Studentlundssamarbetets 

stormöten och där närvara och deltaga aktivt. 

 

- Respektera de gemensamma avtal som finns inom Kuratorskollegiet. 

 

- Verka för att Kuratorskollegiets åtaganden (som beskrivs i detta dokument samt beslut som fattas 

av kollegiets möte) verkställs och efterlevs. 

 

- Närvara med fanbärare vid universitetets högtider samt när Kuratorskollegiets möte så beslutar. 

 

- Representera vid universitetets högtider när Kuratorskollegiets möte så beslutar. 

 

 

Det åligger Kuratorskollegiet att 

 

- Utse representanter till Studentlunds arbetsgrupper. 

 

- Utse representanter till Terminsräkningsföreningens styrelse. 



 

- Tillsätta valberedning. 

 

- Utse en representant till Projekt 6:s styrelse. 

 

 

 

 


