
REGLEMENTE FÖR ÖSTERBOTTNISKA NATIONENS UTMÄRKELSER OCH 

STIPENDIER 

 

1 kap. Nationens kamratskapsutmärkelse 

 

§ 1 

Nationens kamratskapsutmärkelse tilldelas en nationsmedlem och god kamrat som befrämjat 

kamratskapen nationsmedlemmar emellan. Personen har ett gott humör som smittar av sig på 

de övriga nationsmedlemmarna och håller med sin närvaro stämningen på topp. 

 

§ 2 

En (1) utmärkelse utdelas årligen i samband med nationens årsfest av nationens kurator och 

ordförande. 

 

§ 3 

Utmärkelsen är inte ett monetärt stöd utan en medalj som skall bäras med stolthet i samband 

med högtidsdräkt. 

 

§ 4 

Nationsmedlemmar nominerar kandidater för utmärkelsen varefter stipendiedelegationen 

besluter vem av de nominerade som tilldelas utmärkelsen. 

 

2 kap. Styrelsens förtjänsttecken 

 

§ 5 

Förtjänsttecknet med tillhörande utmärkelse är ett erkännande för väl utfört arbete inom 

nationen. Förtjänsttecknet kan inte utdelas fler än en gång åt samma person. 

 

§ 6 

Till hedersomnämnd medlem av nationen kan ett antal medlemmar väljas, som under det 

gångna verksamhetsåret varit särskilt aktiva inom nationen. Styrelsemedlemmar kan inte 

tilldelas förtjänsttecknet samma år som de sitter i styrelsen. 

 

§ 7 

Vid utdelande av omnämnandet skall styrelsen beakta medlemmar som: 

- utmärkt sig inom föreningen genom flitigt deltagande i organisering och planering av 

nationens aktiviteter och samkväm. 

- vid flertalet tillfällen ställt upp och assisterat vid det praktiska genomförandet av aktiviteter 

och samkväm. 

- utmärkt sig inom föreningen genom enskilda handlingar och idéer som gynnat nationen. 

- utmärkt sig genom aktivt deltagande i nationens utskott och kommittéer. 

 



§ 8 

Omnämnandet delas ut under nationens julfest av nationens viceordförande och 

värd/värdinna. 

 

3 kap. Styrelsenål 

 

§ 9 

Styrelsenålen får bäras av styrelsemedlemmar under pågående och efter utfört styrelseår. 

 

§ 10 

Nålen delas ut under årsmötet av den avgående styrelsen. 

 

4 kap. Alumnpinsen 

 

§ 11 

Alumnpinsen får bäras av nationens alumnmedlemmar. 

 

5 kap. Kurt Nyholms stipendium 

 

§ 12 

Stipendiet tilldelas en person som verkat nationen till fromma eller på annat sätt gjort sig 

förtjänt av det. 

 

§ 13 

Stipendiet utdelas ojämna år i samband med nationens årsfest av nationens kurator och 

sekreterare om lämplig kandidat finns. 

 

§ 14 

Beslut om fördelande av stipendiemedlen fattas av stipendiedelegationen. 

 

6 kap. Nationens stipendium 

 

§ 15 

Stipendiet tilldelas personer som på ett förtjänstfullt sätt verkat nationen till fromma. 

 

§ 16 

Stipendiet utdelas jämna år i samband med nationens årsfest av nationens kurator och 

sekreterare. 

 

§ 17 

Nationens styrelse lediganslår stipendiet att sökas i god tid före nationens årsfest. 



 

§ 18 

Nationsmedlem kan till stipendiedelegationen rikta en fritt formulerad ansökan om erhållande 

av ett stipendium. Ur ansökan bör nationsmeriter framgå. Stipendiedelegationen besluter om 

fördelande av stipendiemedlen. 

 

§ 19 

Vid bedömningen av den sökandes meriter bör särskild vikt läggas vid följande uppdrag: 

ordförande, annan styrelsemedlem, årsfestmarskalk, medlem i kommitté eller annan 

verksamhet inom nationen. 

 

§ 20 

Stipendiet kan tilldelas en nationsmedlem endast en gång. 

 

7 kap. Jonas Lindholms medalj  

 

§ 21 Jonas Lindholms medalj tilldelas nationens årsfestmarskalk för pågående verksamhetsår.  

 

§ 22 En (1) medalj utdelas årligen i samband med nationens årsfest av nationens kurator och 

ordförande.  

 

§ 23 Medaljen skall bäras med stolthet till högtidsdräkt. 

 

 

8 kap. Stipendiedelegationen  

 

§ 24 Stipendiedelegationen har till uppgift att fördela nationens stipendiemedel och utse 

mottagare av kamratskapsutmärkelse.  

 

§ 25 Stipendiedelegationens medlemmar kan inte själva tilldelas utmärkelser eller stipendier 

som stipendiedelegationen besluter om. 

 

 

9 kap. Övriga stadgar 

 

§ 26 Ändringar till detta reglemente bör omfattas av tre fjärdedelar (¾) av de närvarande 

röstberättigade medlemmarna på ett nationsmöte. 

 


