
Arkitektursektionens styrelse motionssvar 
och motproposition till ”Ändring av pins” 
Det har till sektionen inkommit en motion om ”Ändring av pins”. Denna motion innehöll ej 
den formalia som krävs för att göra motionen genomförbar, men intresset för att ändra 
sektionens pins utformning ser styrelsen som positivt. Vi har därför i samma anda som 
motionären framtagit en proposition på hur Arkitektursektionens Bemärkelsereglemente 
kan ändras. 

Vi yrkar därför att motionen ”Ändring av pins” avslås i sin helhet 
Samt att denna motproposition antas av Årsmötet; 

  
Nuvarnade text; 
Arkitektursektionens Pin 
-Arkitektursektionens Pin är en pin som Arkitektursektionen skall tilldela till de nya 
arkitekturstudenterna som löst medlemskap i sektionen och där av blivit medlemmar. 
Denna pin bör delas ut när de nyantagna inte längre är N∅llan utan blivit ettan, fördelaktigt 
under eller direkt efter N∅llegasquen. En medlem i Arkitektursektionen kan endast tilldelas 
Arkitektursektionens Pin en gång under sin livstid. 
-Denna pin delas ut av Arkitektursektionen till alla som kan uppvisa medlemskap i 
sektionen och varje utdelning behöver därför inte beslutas av Arkitektursektionens styrelse. 
-Denna pin har som uppgift att direkt belöna och inspirera de nyantagna 
arkitekturstudentera till att bli medlemmar i Arkitektursektionen samt engagemang i någon 
eller flera av sektionens verksamheter.  
-Denna pin skall var 16mm i diameter och ha följande utformning: 
? 
-Denna pin kostar Arkitektursektionen 19kr styck vid inköp av 100st eller 11kr styck vid 
inköp av 300st. 

Ny text:  
Arkitektursektionens Pin 
-Arkitektursektionens Pin är en pin som Arkitektursektionen skall tilldela de nya 
arkitekturstudenterna som löst medlemskap i sektionen och där av blivit 
sektionsmedlemmar. Denna pin bör delas ut när de nyantagna inte längre är n∅llan utan 
blivit ettan, fördelaktigt under eller sdirekt efter n∅llegasquen. En medlem i 
Arkitektursektionen kan endast tilldelas Arkitektursektionens Pin en gång under sin livstid.  
-Denna pin delas ut av Arkitektursektionen till alla som kan uppvisa medlemskap i 
sektionen och varje första utdelning behöver därför inte beslutas av Arkitektursektionens 
styrelse. Utdelning till person som redan fått en pin vid sin studiestart måste dock beslutas 
av Arkitektursektionens styrelse. 
-Denna pin har som uppgift att direkt belöna och inspirera de nyantagna 
arkitekturstudentera till att bli medlemmar i Arkitektursektionen samt engagemang i någon 
eller flera av sektionens verksamheter.  
-Denna pin skall vara 16mm i diameter skall vara formand som en megaron med längden 
15mm i silver och ha följande utformning: 

 

-Denna pin kostar Arkitektursektionen 19kr styck vid inköp av 100st eller 11kr styck vid 
inköp av 300st. 

Nuvarnade text: 



Arkitektursektionens Stora Pin 

-Arkitektursektionens Stora Pin är en pin som Arkitektursektionen skall tilldela till de 
arkitekturstudenterna som engagerat sig i någon av Arkitektursektionens utskott eller 
kommitté i över ett halvår. Pinnen delas ut till en sektionsmedlem som vid utdelningsdagen 
varit aktiv i över ett halvt år i sektionen. Om en medlem i ett utskott eller kommitté har ett 
sådant uppdrag att den har möjlighet att få medalj för sitt uppdrag skall inte 
Arkitektursektionens Stora Pin utdelas för detta engagemang. En medlem i 
Arkitektursektionen kan endast tilldelas Arkitektursektionens Pin en gång under sin livstid. 
-Denna pin delas ut efter beslut av Arkitektursektionens styrelse efter att utskott- eller 
kommittéordförande till Arkitektursektionens styrelse delgivit en lista på de personer som 
har verkat i utskott eller kommitté i över ett halvt år. 
- Denna pin bör delas ut någon gång under sena våren varje år vid ett lämpligt tillfälle. 
-Denna pin har som uppgift att direkt belöna och inspirera arkitekturstudentera till att bli 
engagemang i någon eller flera av sektionens verksamheter.  
-Denna pin skall var 19mm i diameter och ha följande utformning: 
? 
-Denna pin kostar Arkitektursektionen 20kr styck vid inköp av 100st eller 11,50kr styck vid 
inköp av 300st. 

Ny text:  
Arkitektursektionens Stora Pin 

-Arkitektursektionens Stora Pin är en pin som Arkitektursektionen skall tilldela till de 
arkitekturstudenterna som engagerat sig i någon av Arkitektursektionens utskott, nämnder 
eller kommittéer i över ett halvår. Pinnen delas ut till en sektionsmedlem som vid 
utdelningsdagen varit aktiv i över ett halvt år i sektionen. Om en medlem i ett utskott eller 
kommitté har ett sådant uppdrag att den har möjlighet att få medalj för sitt uppdrag skall 
inte Arkitektursektionens Stora Pin utdelas för detta engagemang. En medlem i 
Arkitektursektionen kan endast tilldelas Arkitektursektionens Pin en gång under sin livstid. 
-Denna pin delas ut efter beslut av Arkitektursektionens styrelse efter att utskott- nämnde- 
eller kommittéordförande till Arkitektursektionens styrelse delgivit en lista på de personer 
som har verkat i utskott eller kommitté i över ett halvt år. 
- Denna pin bör delas ut någon gång under sena våren varje år vid ett lämpligt tillfälle. 
-Denna pin har som uppgift att direkt belöna och inspirera arkitekturstudenterna engagera 
sig i någon eller flera av sektionens verksamheter.  
-Denna pin skall vara 19mm i diameter formad som en megaron med längden 15mm i guld 
och ha följande utformning: 

 
-Denna pin kostar Arkitektursektionen 20kr styck vid inköp av 100st eller 11,50kr styck vid 
inköp av 300st. 


