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Motionssvar till sektionsmötet HT-2018 

angående: 

Förändring av tid för utdelning av funktionärsmedaljer 

Bakgrund 

Styrelsen anser att motionärernas motivering till ändrandet är god, men att de tidsmässiga 

definieringarna som används fortfarande är något diffusa och kan förtydligas ytterligare. Vi anser att 

man bör förklara vad som menas med ett funktionärsår, samt att använda läsperioder istället för 

månader som tidsenhet. 

Yrkande 

Med ovanstående bakgrund yrkar vi på:  

att mötet bifaller motionen med följande ändringar: 

att i reglementet lägga till 

 §6.4.2 Funktionärsår 

Ett funktionärsår definieras som innehavandet av en eller flera poster vid Sektionen 

inom en tidsram av fyra inte nödvändigtvis varandra efterföljande läsperioder. Ett 

funktionärsår inleds den läsperiod som närmast följer det datum då funktionären 

påstiger en post enligt definitionen av en mandatperiod, eller samma läsperiod som 

funktionären fyllnadsväljs till en post. Ett funktionärsår förutsätter inte att 

funktionären har innehaft samma post samtliga fyra läsperioder.  

 Samt att justera efterföljande punkter därefter 

att i motionen ändra  

från  

§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. 

 
 till 
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§6.4.3.a. Funktionärsmedaljen, tredje graden 
 

Medaljen utdelas till sektionsfunktionär som avslutat eller har mindre än en 
läsperiod 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. 

 
 

 
att i motionen ändra  

från  

§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. 

 till 

§6.4.3.b. Funktionärsmedaljen, andra graden 
 

Medaljen utdelas till sektionsfunktionär som avslutat eller har mindre än en 
läsperiod 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 motionen 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. 
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 till 

 §6.4.3.c. Funktionärsmedaljen, första graden 

Medaljen utdelas till sektionsfunktionär som avslutat eller har mindre än en 
läsperiod 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. 

Att i reglementet ändra 

 från 

6.4.2.d. Styrelsemedalj  

Medaljen kan utdelas till sektionsfunktionärer som fullföljt minst ett år som 

styrelseledamot. Medaljen ska ses som ett tecken på uppskattning Senast ändrad av 

Sektionsmötet 180424 Sida 30 av 31 Reglemente för Ekosystemtekniksektionens 

inom Teknologkåren vid Lunds Tekniska Högskola och tacksamhet för utfört arbete 

och uppmuntra till fortsatt engagemang. 

till 

6.4.3.d. Styrelsemedalj  

Medaljen kan utdelas till sektionsfunktionärer som fullföljt eller har mindre än en 

läsperiod kvar av minst ett år som styrelseledamot. Medaljen ska ses som ett tecken 

på uppskattning och tacksamhet för utfört arbete och uppmuntra till fortsatt 

engagemang. 

  

 

 

 

Lund, dag som ovan 

Ekosystemtekniksektionens Styrelse 


