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Reglemente för sektionsaktivas förmåner
Detta dokument reglerar de förmåner som de som är aktiva inom sektionen åtnjuter som tack
för sina engagemang. Eftersom engagemang kan ta många former och dessa skiljer sig
mycket i arbetsbörda och ansvar så har förmånerna delats in i tre nivåer för att bättre
återspegla detta.

Nivåer
De tre förmånsnivåerna ämnar att rättvist belöna de olika nivåer av engagemang som en
individ kan bidra med inom sektionen. Förmåner på nivå 2 och 3 delas endast ut till
sektionsmedlemmar. Förmåner på nivå 1 kan tilldelas även icke-medlemmar.
Nivå 1 är den lägsta förmånsnivån och tilldelas de som sporadiskt och/eller vid enstaka fall
har engagerat sig i sektionen under ett läsår. Denna kategori inkluderar de som exempelvis
hemmissionerat, tagit bar-pass på Trappan för sektionens räkning, varit faddrar eller på annat
sätt engagerat sig i sektionen. För engagemang motsvarande nivå 1 får den aktive:
·

Inbjudan till Sektionsaktivas fest (SAFT).

Nivå 2 är den förmånsnivå som tilldelas regelbundet aktiva medlemmar. I huvudsak gäller
detta de som är aktiva i utskott, valberedning och liknande, samt klassrepresentanter. Även
medlemmar som regelbundet engagerat sig på andra sätt kan tilldelas förmåner enligt nivå
2. För engagemang motsvarande nivå 2 får den aktive, utöver förmånerna för nivå 1:
·

Exklusivt tygmärke för sektionsaktiva.

·

ED-sektionens pin.

·

Diplom (på begäran).

·

Rabatt på biljett till Springbreak det innevarande läsåret.

Nivå 3 innefattar de medlemmar som under en längre period är aktiva på större
ansvarsposter. I denna kategori ingår Styrelsen och de utskottsledande posterna;
Projektledare EDGB och General för Kretsn. För engagemang motsvarande nivå 3 får den
aktive, utöver förmånerna för nivå 1 och 2:
·

ED-sektionens brons- eller silvermedalj.

·

Intyg för ideellt arbete (på begäran).

Förmåner delas ut vid lämpligt tillfälle, normalt under SAFT som faller under det läsår då den
aktive varit verksam. Medaljer delas normalt ut vid nästkommande sektionsmöte efter fullföljt
uppdrag alternativt i samband med ansvarsbefrielse. Den som inte har möjlighet att motta
sina förmåner vid ordinarie tillfälle kan kontakta vice ordförande för att samordna
överlämning av dessa.
Frånsteg från reglerna beskrivna ovan kan göras efter styrelsebeslut.
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ED-sektionens pin och medaljer
Bilder ska läggas till när första beställning har kommit.
Pin och medaljer för sektionsaktiva utdelas av sektionsstyrelsen och får endast bäras av den
som har tilldelats dessa. Detta innebär att det inte är tillåtet att låna ut eller överlåta sin pin till
någon som inte har tilldelats denna, om inte undantag godkänns av Styrelsen i samband med
ex. representativa uppdrag. Medalj får endast bäras av den som ursprungligen tilldelades
denna och får därmed inte lånas ut eller överlåtas till någon annan, oavsett om denne tidigare
har tilldelats motsvarande medalj eller inte.
ED-sektionens pin är en emaljerad metallpin föreställande ED-sektions logotyp, på en
guldfärgad bakgrund, som tilldelas och får bäras av den som varit regelbundet engagerad i
sektionen, i enlighet med förmånsnivå 2 eller 3. Den är främst ämnad att bäras med formell
klädsel och/eller att fästas på teknologmössans kulle, men kan också bäras som accessoar
till ledigare utstyrslar, exempelvis på profilplagg såsom sektionshoodie eller -ryggsäck. EDsektionens pin skall icke bäras på overall.
ED-sektionens medaljer finns i tre valörer: ED-sektionens guld-, silver- och bronsmedalj,
samtliga med en diameter av 45 mm och en tjocklek av 3,5 mm. Dessa pryds av EDsektionens logotyp på framsidan, och på frånsidan återfinnes ”ED-sektionen” och ”LiTH” längs
kanten, samt en central yta ämnad för gravyr.
Medalj bärs i långt eller kort medaljband, runt halsen eller över vänster bröst, till
högtidsklädsel. Medalj får också bäras med studentikosa plagg som ofta pryds med
medalj(er), exempelvis B-frack. Banden återspeglar en revärsprydd overall och dessa är
således i färgerna khaki, flaggult och svart.
ED-sektionens guldmedalj är sektionens högsta utmärkelse och utdelas av Styrelsen till den
som utses till hedersmedlem av sektionen. ED-sektionens guldmedalj kan även, efter särskild
nominering, tilldelas person som genom exceptionella insatser och/eller engagemang har
gagnat sektionen och/eller utbildningen.
Nominering för tilldelning av ED-sektionens guldmedalj till annan än hedersmedlem får göras
av minst två (2) styrelseledamöter eller av minst fem (5) sektionsmedlemmar. Den person som
nomineringen gäller får inte vara involverad i nomineringen. Nominering skall senast 1 månad
före nästkommande sektionsmöte förmedlas skriftligen till sektionens vice ordförande och
inkludera motivering. Sektionsmötet äger beslutsrätt om huruvida nomineringen skall avslås
eller bifallas.
ED-sektionens silvermedalj utdelas av Styrelsen och tilldelas den som fullgjort två (2)
uppdrag motsvarande förmånsnivå 3.
ED-sektionens bronsmedalj utdelas av Styrelsen och tilldelas den som fullgjort ett (1)
uppdrag motsvarande förmånsnivå 3.
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Efter ett särskilt motiverat beslut av sektionsmötet kan ED-sektionens brons- och silvermedalj
också tilldelas person som inte normalt faller inom förmånsnivå 3 för det aktuella året/läsåret.
Nominering för detta sker på samma sätt som för ED-sektionens guldmedalj.

