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Styrdokument rörande Kongliga Bergssektionens SM-medalj
Bakgrund
Vid ordinarie styrelsemöte den 16/11 2015 beslutade styrelsen för Kongliga Bergssektionen enhälligt att
införa en medalj ”i syfte att uppmuntra närvaro vid sektionsmötena”. Vid ordinarie styrelsemöte 2/2 2016
beslutade sektionsstyrelsen vilka regler och riktlinjer som ska omfatta denna SM-medalj. Detta styrdokument
syftar till att tydliggöra dessa regler samt fungera som hjälp vid frågor rörande nämnda medalj.
Äganderätt
Detta styrdokument ägs och förvaltas av sektionsstyrelsen för Kongliga Bergssektionen. Detta innebär att
styrelsen har beslutande- och revideringsrätt i alla aspekter rörande detta styrdokument, till dess att beslut
vid sektionsmöte uttrycker annan åsikt.
Berättigande till SM-medalj
Nedan definieras de krav som måste uppfyllas för att en person ska dekoreras med Kongliga Bergssektionens
SM-medalj.
1. Personen ska ha närvarat vid samtliga fyra (4) ordinarie Sektionsmöten (SM) under ett verksamhetsår
vid Kongliga Bergssektionen.
2. Vid varje ordinarie SM ska personen ha närvarat till minst 75% av den totala mötestiden. Mötestiden
definieras som tiden mellan mötets högtidliga öppnande och mötets högtidliga avslutande, klubbade
av sittande mötesordförande.
3. Personen ska ha varit THS-medlem vid tidpunkten för varje ordinarie SM.
Dekoreringsceremonin
Kongliga Bergssektionens SM-medalj delas primärt ut vid sektionens sommarbal i slutet av verksamhetsåret.
Om detta av kronologiska eller praktiska skäl inte är genomförbart ska ceremonin ske i slutskedet av SM4.
Medaljen delas ut av sittande sektionsstyrelse till samtliga individer som uppfyller de krav som specificeras
av detta styrdokument.
Tolkningsföreträde av detta styrdokument
Vid tvister rörande sektionens SM-medalj, dess utdelning eller detta styrdokument ska sektionsstyrelsen lyfta
frågan om så begärs. Sektionsstyrelsen har mandat att fatta avgörande beslut rörande alla sådana spörsmål.
Överklagan av styrelsens beslut sker till nästkommande Sektionsmöte, som då ska behandla frågan.
Sektionsmötets beslut kan inte överklagas.
Styrelsen för Kongliga Bergssektionen
Via
___________________
Sekreterare Axel Save
Stockholm, 2/2 2016
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