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Som motivering och bakgrund till denna motion, så bör man läsa mailet från cb den 28 sep 18:43, då den skickades i aktivalistan.

Motion 1. Stadgeändring angående hedersmedlemskap och utmärkelser

Nuvarande SS 16 och 17, hela avsnittet ’Hedersmedlemmar’, ersätts med:

§16. Medlemsmöte kan utse enligt person till hedersmedlem.

§17. Hedersmedlemskap gäller i två år: det verksamhetsår där medlemsmötet infaller av vilket personen utses till hedersmedlem,
och omedlbart efterföljande verksamhetsår. Efter slutet av hedersmedlemskapet återgår personen till att ej vara medlem.

§18. Styrelsen eller ett medlemsmöte kan förlänga ett pågaende hedersmedlemskap med ett år. Detta gäller även om hedersmed-
lemskapet har förlängts tidigare.

§19. Styrelsen eller ett medlemsmöte kan återta att hedersmedlemskap. Medlemmen återgår då till att ej vara medlem. Återtagan-
de av hedersmedlemskap räknas ej som uteslutning ur föreningen.

§20. Hedersmedlem är under hedersmedlemskapets giltighet befriad från medlemsavgift. Under giltigt hedersmedlemskap räk-
nas hedersmedlem i övrigt som ordinarie medlem om denne uppfyller kraven för att vara ordinarie medlem, annars som extern
medlem.

Nuvarande §§18...62 numreras om till 21..65.

Efter nuvarande §62 enligt gammal numrering / 65 enligt ny numrering, i slutet av stycket ’Medlemsmöten’, infogas:

§66. Medlemsmöten kan dela ut en Utmärkelse till en person, fysisk eller juridisk, för eller som tack för en specifik hängelse eller
gärning inom datorföreningens intresseområde. Utmärkelse får dock ej delas ut som kompensation för eller i utbyte mot tjänst,
handling, eller vara.

§67. Utmärkelse kan ges ett kort beskrivande namn som beslutas av medmelsmötet som utdelar utmärkelsen. Utmärkelse skall
minimalt innehålla ett certifikat som specificerar utmärkelsens mamn, utdelare, mottagare, anledning och datum, och som är
utformat att kunna skrivas ut eller visas på elektronisk anslagstavla. Utmärkelse får dessutom ha en dekorativ fysisk komponent
som medalj, tygmärke eller dylikt, av ringa kostnad maximalt motsvarande en termins medlemsavgift. Utmärkelse får ej innehålla
finansiell del eller kompensation.

§68. Utmärkelse är en engångsföreteelese, och medför inga vidare rättigheter eller skyldigheter mellan föreningen och mottagaren.

Nuvarande §§63..85 numreras om till 69..91.

Motion 2: Medlemsmötet utser Per Foreby (användarnamn ’perf’) till hedersmedlem.

Motion 3: Medlemsmötet utser Lars Persson (användarnamn ’beast’) till hedersmedlem.

Styrelsens svar till motion 1: Styrelsen föreslår att mötet avslår denna motion. Ändringen är kompatibel med våra nuvarande
stadgar, men styrelsen anser att det inte finns något problem med hur stadgarna hanterar hedersmedlemskap idag.

En hedersmedlem kan på eget bevåg lämna föreningen eller bli utesluten som följd av att vederbörande skadat föreningens intres-
sen, och därför ser vi ingen vinst i att göra hedersmedlemskap tidsbegränsade. Det nuvarande systemet tillåter redan att avsluta
hedersmedlemskap, när betydliga skäl och vilja för det finns. Hedersmedlemskapet är dessutom ett relativt internt hedrande då
vi inte offentligt publicerat någon lista på hedersmedlemmar.

Styrelsen har dock internt diskuterat ifall man ska ställa högre krav på hedersmedlemmar än ordinarie medlemmar och ser gärna
att mötet diskuterar denna fråga.

Styrelsens svar till motion 2: Styrelsen föreslår att mötet avslår denna motion, på grund av att individen redan är hedersmedlem.
Motion 1 måste godkännas på två medlemsmöten innan detta faktum ändras.

Styrelsens svar till motion 3: Styrelsen föreslår att mötet avslår denna motion, med samma motivering som motion 2.


