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Kap 1: Kungen och hovet, den lagstiftande och verkställande makten

I. Kungen är den lagstiftande och verkställande makten i huvudstaden. Alltså styr
kungen staden och dess lagar.

II. Kungen tillsätts utifrån valresultatet, där spelaren med flest röster tar rollen som kung
med säte i det kungliga slottet.

III. Det kungliga hovet sammanställs av kungen.
IV. Kungen och varje enskild prins ska vara en spelare.
V. Krav på prinsar/prinsessor i hovet är följande (kan ändras med VK:s godkännande):

kung och finansämbetsman (leder rådet och har stadskassan), rättsprins (Domare i
stadsdomstolen), vägprins (tar hand om vägar, byggnader, miljö, transport etc.),
krigsprins (tar hand om säkerhet och försvar i staden, blir även automatiskt
polischef). En av prinsarna skall tillsättas rollen som kronprins (kungens vice). Vilken
är upp till kungen. (Prins och prinsessa varierar beroende på vad spelaren
identifierar sig som, det gäller även kung och drottning).

VI. Kungen har rätt att när som helst avsätta en prins eller prinsessa.
VII. Rättsprins och stadsdomare blir en person som kungen och Högsta Domstolen har

enats på. Personen skall erhålla en utbildning och godkännande av Högsta
Domstolen för att få tillträda. Stadsdomaren kan dessutom avsättas av antingen
kungen eller HD. Därför kan denna posten vara tillfälligt vakant till och från.

VIII. Nya stadslagar och andra regler/bestämmelser som beslutats av kungen ska samma
dag som de instiftats, läggas ut i en discord kanal, så folket får en enkel tillgång till
nya lagar och bestämmelser. Det kungliga hovet ska ha ett offentligt möte i veckan,
varje söndag vid en utsatt tid som är samma för varje vecka.

IX. Hovet skall följa serverlagarna och stadslagar får inte gå emot serverlagar eller
andra serverstiftade regler. I de fall där detta hänt, ansvarar HD för att slå ner de
lagar som strider mot serverstiftade lagar och regler. Alla nya lagar ska skickas till
VK på remiss, för att kunna granska dem.



Kap 2.1: Val av Kung

I. Kungen väljs genom allmänna val där alla spelare på servern får rösta. Val av Kung
skall ske var åttonde vecka och kan, vid behov, skjutas upp max två veckor av
valkommissionen. Tiden mellan val räknas från det att de valresultaten från det
senaste valet kommit in.

II. Kungavalet regleras av valkommissionen.
III. Valkommissionen skall anordna minst en debatt inför ett kungaval. Andra entiteter får

anordna egna debatter och det är inga krav på att de inte får vara partiska, men det
är frivilligt för alla partier att delta och den som anordnar debatten måste meddela i
förväg och i debattens öppnande att den inte är sponsrad av varken valkommissionen
eller staff.

IV. I kungaval så väljs en kung som ska styra. Vem som helst får kandidera till att bli
kung och en registrering att delta får ej avgiftsbeläggas. Mutning för att få röster är
inte tillåtet, däremot så kan symboler för kandidaten och liknande gåvor vara tillåtna,
så länge kandidaten eller den som ger gåvan inte ber om en röst i utbyte.

V. Spelaren som vill kandidera måste meddela valkommissionen för att kandidaturen
skall registreras. I anmälan skall minst fem punkter finnas med om vad kandidaten
vill. Även dess namn skall stå med. Det är upp till valkommissionen att anta eller
avslå kandidater. Om du inte fått svar av valkommissionen angående din kandidatur,
så ska man meddela igen tills man fått svar.

VI. Innan valdagen skall alla kandidater ha förberett folk som kan tillträda hovets poster.
VII. Kandidaten för att bli kung skall vara en spelare. Valets steg:

Steg 1: Vanlig röstning. 1 poäng vid förtidsröst och 2 vid röst på valtiden.

Steg 2: Om vinnande kandidat från steg 1 leder med mer än 50% av rösterna,
avslutas röstningen där och kungen blir utvald. Om det skiljer sig mindre än 50% av
rösterna kan det vara splittrade röster som delats ut till andra partier av folket. Ettan
och tvåan går då vidare till steg 2b.

Steg 2 b) 30 min efter steg 1, blir det en panel där varje ovald kung kommer få ställa
en fråga till båda potentiella kungarna. Detta är för att ställa val krav på potentiella
kommande kung och fixa samarbeten. Efter alla ovalda kungar har ställt frågor går
de vidare till omröstning, där de "ger" iväg sina röster från Steg 1, till en av de
potentiella kungarna. Om en ovald kung inte känner att han eller hon vill rösta på
någon av de potentiella kungarna så har de rätten att avstå. Rösterna försvinner då.*
Varför: Förhandlingarna leder till mer demokrati, då alla spelare som röstat får ett
inflytande.

Steg 3: Den som får flest röster vinner.



Steg 4: Om det för någon anledning blir lika i omvalet, kan Högsta Domstolen i
samråd med serverägaren och valkommissionen besluta om att (HD, serverägaren
och valkommissionen bör vara överens, men det räcker med att två är överens): A)
Göra ett ytterligare omval med ettan, tvåan och trean från första valet. B) Dela upp
staden i hälften som två stater med två kungar C) Ogiltighetsförklara allt och börja
om från ruta ett.

Kap 2.2: Valkommissionen



I. Valkommissionen är staffs demokratiavdelning. Valkommissionens chef kallas för
Högsta Kommissionär. HK bör utse en vice HK. De som ingår i valkommissionen
kallas för kommissionärer.

II. Valkommissionen utser justitieombudsmannen som ingår i valkommissionen.
Valkommissionens HK kan också välja att axla rollen som justitieombudsman.

III. Valkommissionen har övergripande ansvar över val, valdebatter och att registrera
partier inför val på servern.

IV. Valkommissionen ansvarar för att rådet och övriga partier sköter sig enligt
regeringsformen, och är annars skyldig att antingen själv stämma, eller lämna vidare
för åtal.

V. Valkommissionen ansvarar för att överse hovet, adeln och övriga demokratiska
instanser på servern, och se till att de sköter sig enligt gällande lagar och regler, och
på ett rättvist, demokratiskt sätt. Valkommissionen kan därför utfärda direktiv som går
utöver detta dokument, som ska följas av berörda parter i detta dokument.

VI. Valkommissionen ansvarar för att hålla i möten i AU tillsammans med serverägaren.
AU sammankallas och drivs av valkommissionen, men måste ha serverägarens
godkännande för att sammankallas.

VII. Valkommissionen ansvarar för att komma med lagstiftning inom området demokrati,
på servern, och är ansvarig för demokrati inom staff.

VIII. Valkommissionen ska vara helt opartisk inom det partipolitiska området, och är
endast underställd serverägaren.

https://docs.google.com/document/d/1SjvfStO-n1z-VPIRNYYCKGA7HKqnQrRVZPP2
L8_cE0Q/edit

Kap 3: Namninsamling och JO (Justitieombudsmannen)

https://docs.google.com/document/d/1SjvfStO-n1z-VPIRNYYCKGA7HKqnQrRVZPP2L8_cE0Q/edit
https://docs.google.com/document/d/1SjvfStO-n1z-VPIRNYYCKGA7HKqnQrRVZPP2L8_cE0Q/edit


I. Vilken spelare som helst kan starta en namninsamling för yttra sitt missnöje med en
sittande kung, lag, eller hov.

II. Om en namninsamling når 35 individuella spelare så ska namninsamlingen skickas
till JO.

III. När JO mottagit insamlingen går han eller hon igenom ämnet, varpå JO får ta beslut
om det ska skickas vidare till AU.

IV. JO (Justitieombudsmannen) är utsedd av valkommissionen. JO ska granska att
kungen och hovet följer denna kungsform.

V. JO ska, vid behov, skicka ett ärende till HD, i det fall där kungen eller hovet har gått
emot denna kungsform. JO agerar därmed sändebud från valkommissionen för att se
till att detta dokument efterföljs av alla berörda.

Kap 4: Befordran.



I. Kungen kan, vid behov, ge max 2 befordringar (för varje mandatperiod).
II. Befordran sker i tre kategorier. Först blir man borgare, sedan präst och till sist adel.

Vid den sista delen så kallas det att man adlas.
III. Befordran ges enbart ut till spelare som, utifrån kungen, anses ha hjälpt och bidragit

till staden.
IV. Borgare erhåller den titeln, präster erhåller den titeln och adeln erhåller titeln Hertig

eller Hertiginna av ett specifikt distrikt inom staden.
V. Adlade spelare får i uppgift att bevaka och sköta ett distrikt (som kungen har tillsatt) i

staden. Ett distrikt kan vara som östermalm eller gamla stan i Stockholm. Adlade
spelare ska ansvara för ett distrikt, och får inte erhålla samma distrikt som någon
annan.

VI. Adlade spelare har i uppdrag att utföra kungens order inom sina enskilda distrikt.
VII. Adlade spelare erhåller en permanent plats i det kungliga hovet, och behöver inte ha

en specifik roll, utöver adel.

Kap 5: Hovets etikett.



I. Hovet skall alltid föra sig på ett rättvist och demokratiskt sätt.
II. Hovet skall alltid agera i huvudstadens bästa.
III. Hovet får inte ta emot mutor till sin personliga kassa på något sätt.
IV. Hovet får inte ta bort en spelares byggnad eller en byggnads innehåll utan att Högsta

Domstolen först har godkänt det.
V. Hovet skall föra sig på ett seriöst sätt och får inte behandla medborgare i

huvudstaden på ett nedvärderande eller kränkande sätt, om det inte finns synnerliga
skäl, alltså ett speciellt, specifikt, allvarligt skäl.

Kap 6: Ändringar i kungsformen och följande av den



I. Ändringar i, eller avskaffande av, kungsformen får endast ske med en två tredjedelars
majoritet i det kungliga hovet, en två tredjedelars majoritet i AU (Agoniaunionen) och
godkännande av serverägaren.

II. Valkommissionen ansvarar för att huvudstaden och dess organ följer detta dokument.
Konsekvenser för de som inte följer dokumentet får enbart appliceras i ett
misstroendevotum i AU, ett direktiv från Valkommissionen eller i en rättegång i
Högsta Domstolen.


