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SKS årsmöte 2017-05-24
Motion

Motion rörande namnbyte av SSKABs verksamhet
”Grönborg – på Hörnet”
Föredragande: Oscar Hellstadius
Studentkårens aktiebolag, Sundsvalls Studenters Kårhus AB, driver idag en kårhusverksamhet
kallad ”Grönborg – på Hörnet.
Namnet kom till i och med flytt av verksamheten, från Köpmangatan till campus. Under
projekttiden inför flytten kom namnet fram, dels för att undvika nedärvd förvirring mellan
Kårhuset och Studentkåren, då studenter till vardags säger ”Kåren” om de båda, men också som
en hänvisning till platsen för verksamheten. Det vill säga Grönborg, och var i Grönborg
verksamheten är belägen.
På papperet var idén bra, men nu, snart ett år senare, vet vi inom verksamheten att
förvirringsproblematiken blev pånyttfödd, då byggnadskomplexet Grönborg har etablerats som
en verksamhet i sig, och inte endast ett namn på en byggnad.
Med detta som bakgrund vill vi att Studentkårens medlemmar tar ställning för ett nu mer
kalkylerat namnbyte, som ger verksamheten en unik position i byggnaden, i universitetet och i
staden. Vi menar att verksamheten med det nya namnet kan slå an på studentikos tradition, som
kan locka uppmärksamhet från såväl studenter som universitet och sundsvallsbor.
Namnet vi föreslår för verksamheten är ”Medelpads nation”, med framtiden i åtanke, då vi
hoppas att Mittuniversitetet ytterligare ska expandera på så vis att flera nationsinitiativ kan
komma till på framtiden. Fram till dess kommer namnet att vara unikt i vår region och under den
perioden kan studenter i folkmun kort och gott benämna verksamheten som ”Nationen”. Det är
kort, koncist och bär med sig hundraårig studentmässig tradition.
Verksamheten och dess natur kommer därmed att på flera vis förklara sig själv för den oinvigde,
samtidigt som det starka namnet kan ge studenterna en känsla av något eget som, alla är del av.
Vi yrkar härmed att årsmötet beslutar
att

Studentkårens aktiebolag, Sundsvalls Studenters Kårhus AB med omedelbar verkan
byter namn på sin verksamhet, från ”Grönborg – på Hörnet” till ”Medelpads
nation”. Verksamheten får därmed i uppdrag att etablera

Motionärer: Oscar Hellstadius och Joachim Sjövall
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