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Motion till sektionsmötet HT-2018 

angående: 

Förändring av tid för tilldelning av funktionärsmedaljer 

Bakgrund 

Medaljutskottet vill verka för maximalt engagemang på sektionen och tycker att funktionärer ska 

belönas.  Sedan ett par år tillbaka delar Medaljutskottet ut funktionärsmedaljerna på de 

funktionärstack som hålls i slutet av varje termin, eftersom det vanligen är ett av de mer festliga 

tillfällena på sektionen som inte är ett nollningsevenemang. Vad som Medaljutskottet har noterat är 

dock att kravet på att funktionären måste ha avslutat ett år som funktionär ställer till med en del 

problem. Detta krav gör nämligen att funktionären måste fortsätta engagera sig i sektionen för att 

kunna få sin medalj på ett av funktionärstacken. Då detta inte alltid är fallet, på grund av 

utbytesstudier eller att funktionären slutar att engagera sig, föreslår vi i Medaljutskottet en 

formulering som tillåter funktionärer att ta emot sina medaljer lite innan deras funktionärsår är 

avslutat. 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar vi på:  

att i reglementet ändra 

 från 

§6.4.2.a. Funktionärsmedaljen, tredje graden  

Medaljen utdelas till sektionsfunktionär som avslutat ett funktionärsår. 

Medaljören kan endast tilldelas en grad per mandatperiod. Medaljen ska ses 

som ett tecken på uppskattning och tacksamhet för utfört arbete och 

uppmuntra fortsatt engagemang.  

till 

§6.4.2.a. Funktionärsmedaljen, tredje graden 

Medaljen utdelas till sektionsfunktionär som avslutat eller har mindre än två 

månader kvar av sitt första funktionärsår. Medaljören kan endast tilldelas en 

grad per mandatperiod. Medaljen ska ses som ett tecken på uppskattning och 

tacksamhet för utfört arbete och uppmuntra fortsatt engagemang.  
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att i reglementet ändra 

 från 

§6.4.2.b. Funktionärsmedaljen, andra graden  

Medaljen utdelas till sektionsfunktionär som avslutat två funktionärsår. 

Medaljören kan endast tilldelas en grad per mandatperiod. Medaljen ska ses 

som ett tecken på uppskattning och tacksamhet för utfört arbete och 

uppmuntra fortsatt engagemang.  

till 

§6.4.2.b. Funktionärsmedaljen, andra graden 

Medaljen utdelas till sektionsfunktionär som avslutat eller har mindre än två 

månader kvar av sitt andra funktionärsår. Medaljören kan endast tilldelas en 

grad per mandatperiod. Medaljen ska ses som ett tecken på uppskattning 

och tacksamhet för utfört arbete och uppmuntra fortsatt engagemang.  

att i reglementet ändra 

 från 

§6.4.2.c. Funktionärsmedaljen, första graden  

Medaljen utdelas till sektionsfunktionär som avslutat tre funktionärsår. 

Medaljören kan endast tilldelas en grad per mandatperiod. Medaljen ska ses 

som ett tecken på uppskattning och tacksamhet för utfört arbete och 

uppmuntra fortsatt engagemang.  

till 

§6.4.2.c. Funktionärsmedaljen, första graden 

Medaljen utdelas till sektionsfunktionär som avslutat eller har mindre än två 

månader kvar av sitt tredje funktionärsår. Medaljören kan endast tilldelas en 

grad per mandatperiod. Medaljen ska ses som ett tecken på uppskattning 

och tacksamhet för utfört arbete och uppmuntra fortsatt engagemang.  

 

   

 

Lund, dag som ovan 

Medaljutskottet 


