
Motion: § 15 Bemärkelser

Denna paragraf/del har som uppgift att reglera och beskriva hur Arkitektursektionen skall
belöna och bemärka aktiva och goda medlemmar. Genom denna utdelning skall sektionens
medlemmar bli belönade för sitt goda engagemang samt inspirera medlemmar till framtida
engagemang. Paragrafen har även som uppgift att reglera och beskriva hur
Arkitektursektionen skall belöna och bemärka ickemedlemmar som genom sitt verkande
ändå gagnat Arkitektursektionens mål och medlemmar.

Följande bemärkelser utdelas av Arkitektursektionen;

● Arkitektursektionens Pin i silver

● Arkitektursektionens Pin i guld

● Lil(l)a Arkitekturmedaljen

● Arkitekturmedaljen

● Stora Arkitekturmedaljen

● GODArkitektmedaljen

● Arkitekturstudenternas stora hederstecken

15.1 Arkitektursektionens Pin i silver

Arkitektursektionens Pin i silver är en pin som Arkitektursektionen skall tilldela till de nya
sektionsmedlemmar som löst medlemskap i sektionen och därav blivit medlemmar.

15.1.1 Syfte

Denna pin har som uppgift att direkt belöna och inspirera de nyantagna
arkitekturstudenterna till att bli medlemmar i Arkitektursektionen samt engagemang i någon
eller flera av sektionens verksamheter.

15.1.2 Behörighet

Denna pin delas ut av Arkitektursektionen till alla som kan uppvisa medlemskap i sektionen
och varje enskild utdelning behöver därmed inte beslutas av Arkitektursektionens styrelse.

En medlem i Arkitektursektionen kan endast tilldelas Arkitektursektionens Pin i silver en
gång under sin livstid.

5.1.3 Utdelning

Denna pin bör delas ut när de nyantagna inte längre är nØllan utan blivit ettan, fördelaktigt
direkt efter dubbningscermonin efter nØllegasquen.



15.1.4 Utformning

Denna pin skall ha formen av en megaron, vara i blankt silver, och __ 16 mm gånger __ 16
mm i enlighet med följande utformning:

[BILD för godkännande på SM4 2022]

15.2 Arkitektursektionens Pin i guld

Arkitektursektionens Pin i guld är en pin som Arkitektursektionen skall tilldela till de
sektionsmedlemmar som engagerat sig i någon av Arkitektursektionens utskotten,
nämnder- eller kommittéer i över ett halvår.

15.2.1 Syfte

Denna pin har som uppgift att direkt belöna och inspirera arkitekturstudenterna till att
bli engagerade i något eller flera av sektionens verksamheter.

15.2.2 Behörighet

Pinnen delas ut till en sektionsmedlem som vid utdelningsdagen varit aktiv i över ett halvt år
i sektionen. Pin delas ut efter beslut av Arkitektursektionens styrelse. Beslut fattas då
utskott-, nämnd eller kommittéansvarig student inkommit med en lista på de personer som
har verkat i utskott eller nämnd i över ett halvt år.

En medlem i Arkitektursektionen kan endast tilldelas Arkitektursektionens Pin i guld en gång
under sin livstid.

15.2.3 Utdelning

Denna pin bör delas ut årligen vid lämplig tillställning, fördelaktigen sen vår då majoriteten
av de förtroendevalda fullföljt mer än hälften av sin mandatperiod.

15.2.4 Utformning

Denna pin skall ha formen av en megaron, vara i blankt guld, och __ 16 mm gånger __ 16
mm i enlighet med följande utformning:

[BILD för godkännande på SM4 2022]

15.3 Arkitektursektionens Pin i sandblästrad guld

Arkitektursektionens Pin i sandblästrad gul är en pin som Arkitektursektionen skall tilldela



till arkitektursektionens fanbärare.

15.3.1 Syfte

Denna pin har som uppgift att direkt belöna arkitektursektionens fanbärare och vice
fanbärare för det hedersuppdrag de har valts till.

15.3.2 Behörighet

Denna pin delas ut av Arkitektursektionen till arkitektursektionens fanbärare och vice
fanbärare.

En medlem i Arkitektursektionen kan endast tilldelas Arkitektursektionens Pin i sandblästrad
guld en gång under sin livstid.

15.3.3 Utdelning

Denna pin bör delas ut inför den första ceremonin som ny fanbärare eller vice fanbärare

15.3.4 Utformning

Denna pin skall ha formen av en megaron, vara i blästrat guld, 16 mm gånger 16 mm
i enlighet med följande utformning:

15.34 Lil(l)a Arkitekturmedaljen

Lil(l)a Arkitekturmedaljen är en medalj som Arkitektursektionen skall tilldela till de
sektionsmedlemmar som på ett sektionsmöte blivit vald till en förtroendepost inom
Arkitektursektionen som inte belönas med Arkitektmedaljen eller den stora Arkitektmedaljen
och fullföljt mer än hälften av sin mandatperiod.
15.34.1 Syfte

Denna medalj har som uppgift belöna och inspirera medlemmar som blivit förtroende valda
av sektionens medlemmar på ett sektionsmöte. Samt genom sitt förtroendeuppdrag ledat
och arbetat för sektionens väl.

15.34.2 Behörighet

Denna medalj delas ut av Sektionen enligt denna paragraf efter Sektionsstyrelsens tolkning
och bedömning.

15.34.3 Utdelning



Medaljen skall utdelas löpande på lämpligt sektionsevenemang under året när den tilldelade
har fullföljt mer än hälften av sin mandatperiod. Sektionsstyrelsen har i sig ingen
utdelningsrätt till medaljen.

15.34.4 Utformning

Denna medalj skall var silvrig med med lila färg fyllning, 32 mm i diameter och ha följande
utformning och hänga i sektionsbandet:

[BILD för godkännande på SM4 2022]

15.45 Arkitekturmedaljen

Arkitekturmedaljen är en medalj som Arkitektursektionen skall tilldela till de
sektionsmedlemmar som på ett sektionsmöte blivit vald till en förtroendepost inom
Arkitektursektionens styrelse eller blivit utskottansvarig och fullföljt mer än hälften av sin
mandatperiod eller i stället för en tredje lil(l)a arkitekturmedaljen.

15.45.1 Syfte

Denna medalj har som uppgift belöna och inspirera medlemmar som blivit förtroendevalda
av sektionens medlemmar på ett sektionsmöte. Samt genom sitt förtroendeuppdrag
verkat och arbetat för sektionens goda namn.
‘

15.45.2 Behörighet

Denna medalj delas ut av Sektionen enligt detta reglemente efter Sektionsstyrelsens
tolkning och bedömning men Sektionsstyrelsen har i sig ingen utdelningsrätt till
medaljen.

15.45.3 Utdelning

Medaljen skall utdelas löpande på något passande sektions evenemang under året när den
tilldelade har suttit minst halva ämbetsperiod.

15.45.4 Utformning

Denna medalj skall vara guldig med blästrad botten och blankpolerat motiv, 32mm
i diameter och ha följande utformning med den tilldelades namn samt post och

verksamhetsår graverat på baksidan och hänga i sektionsbandet: 15.56 Stora
Arkitekturmedaljen



Stora arkitekturmedaljen tilldelas sektionsmedlem istället för en tredje Arkitekturmedaljen.
Men kan också utdela till en arkitektstudent som arbetat extraordinärt för
arkitektursektionen och som påbörjat studier på masternivå inom Arkitektutbildningen.

15.56.1 Syfte

Denna medalj har som uppgift belöna och inspirera medlemmar som blivit förtroendevalda
av sektionens medlemmar på ett sektionsmöte. Samt fortsatt och blivit vald till
förtroendeposter i flera år.

15.56.2 Behörighet

Denna medalj delas ut av Arkitektursektionen enligt detta reglemente
efter Sektionsstyrelsens tolkning och bedömning.

För utdelning till en mastersstudent utdela denna medalj när det under lång tid funnit brett
stöd för medaljens utdelande. Samt att en kvalificerande majoritet i Arkitektursektionens
styrelse röstat om utdelandet vid fyra tillfällen under en period av minst ett kvartal.

15.56.3 Utdelning

Medaljen skall utdelas löpande på något passande sektions evenemang under
året.

15.56.4 Utformning

Denna medalj skall var guldig med blästrad botten och blankpolerat motiv, 42mm i
diameter och ha följande utformning och hänga i sektionsbandet:

15.67 GODArkitektmedaljen

GODArkitektmedaljen är en medalj som skall tilldelas en sektionsmedlem som arbetat
extraordinärt för arkitektursektionen och som utöver sitt arbete som förtroendevald
gjort något utöver det vanliga.

15.67.1 Syfte

Denna medalj har som uppgift belöna och inspirera medlemmar att inte bara bli vald till
förtroendeposter utan också utöver posters ordinarie arbetsuppgifter arbeta för
arkitektursektionens väl. Arbetsinsatserna skall vara extraordinära och skett
självständigt och med mycket god kvalitet.



15.67.2 Behörighet

Denna medalj skall utdelas det när under lång tid funnit brett stöd för medaljens utdelande.
Samt att Arkitektursektionens styrelse med minst ⅔ majoritet röstat om utdelandet vid fyra
tillfällen under en period av minst ett kvartal.

En medlem i Arkitektursektionen kan endast tilldelas GODArkitektmedaljen en gång under
sin livstid.

15.67.3 Utdelning

Denna medalj skal endast utdelas tre gånger på verksamhetsår. Medaljen skall utdelas
löpande på något passande sektions evenemang under året.

15.67.4 Utformning
Denna medalj skall vara guldig med blästrad botten och blankpolerat motiv, 32mm
i diameter och ha följande utformning med den tilldelades namn samt post och
verksamhetsår graverat på baksidan och hänga i sektionsbandet:

Denna medaljs mitten skall var guldig, blästrad botten och blankpolerat motiv,
malteserkorsets yttre är blankpolerat guld medan mitten av uddarna är med lila färg
fyllning, diametern på medaljen ska vara 60 mm XXX och ha följande utformning och hänga
i sektionsbandet:

[BILD för godkännande på SM4 2022]

15.78 Stora hederstecken

Stora hederstecken är ett tecken som kan utdelas av Arkitektursektionen till personer som
inte är medlemmar i sektionen men som verkat på något sätt som mycket starkt gynnat
Arkitektursektionen eller Arkitektursektionens medlemmar i breddare bemärkelser.

15.78.1 Syfte

Stora hederstecknet har som uppgift att visa att personer utanför arkitektursektionen kan
utföra gott och gagnande arbete för arkitekturstudenterna. Samt att belöna detta goda
arbete som en utomståendes part genomfört.

15.78.2 Behörighet
Detta hederstecken kan utdelas av Arkitektursektionens styrelse när det under lång tid
funnit brett stöd för hederstecknets utdelande. Samt att en kvalificerande majoritet i



Arkitektursektionens styrelse röstat om utdelandet vid fyra tillfällen under en period av
minst ett kvartal.

15.78.3 Utdelning
Detta hederstecken kan utdelas löpande på något passande evenemang.

15.78.4 Utformning

[BILD för godkännande på SM4 2022]



Motionssvar specificering och tillägg i § 15 Bemärkelser i reglementet

Styrelsen tycker motionens förslag på tillägg och specificeringar av bemärkelserna är bra i
huvudregel. Vissa korrigeringar bör göras i förslaget, som att lägga till förslaget på pinnen
för fanbärare i listan på bemärkelser, och språkliga korrigeringar vilket styrelsen redan har
rättighet att göra. Vi vill även ta bort ett stycke i förslaget för det blivit en dubbel
beskrivning av utformningen vid punkt 15.7.4. Vid punkt 15.8.4 bör tidsspecificeringen tas
bort från reglementet.

● Arkitektursektionens Pin i silver

● Arkitektursektionens Pin i guld
● Arkitektursektionens fanborgspin
● Lil(l)a Arkitekturmedaljen

● Arkitekturmedaljen

● Stora Arkitekturmedaljen

● GODArkitektmedaljen

● Arkitekturstudenternas stora hederstecken

15.67.4 Utformning
(Detta stycke tas bort)

Denna medalj skall vara guldig med blästrad botten och blankpolerat motiv, 32mm
i diameter och ha följande utformning med den tilldelades namn samt post och
verksamhetsår graverat på baksidan och hänga i sektionsbandet:

(Detta stycke behålls, med förslag och ändringar)
Denna medaljs mitten skall var guldig, blästrad botten och blankpolerat motiv,
malteserkorsets yttre är blankpolerat guld medan mitten av uddarna är med lila färg
fyllning, diametern på medaljen ska vara 60 mm XXX och ha följande utformning och hänga
i sektionsbandet:

15.78.4 Utformning

(Denna bör ändras)
[BILD för godkännande på SM4 2022]

(Ändras till denna)



[BILD för godkännande på framtida SM]

Styrelsen ser även att om förslaget röstas igenom bör det röstas igenom på premissen att
den anpassas till de korrigeringar i propositionen för “Ändringar och regleringar av
reglemente”. Vi hör gärna även SMs åsikter kring den specificerade utformningen av
bemärkelserna

Illustrationer av medaljer

Arkitektursektionens Pin i silver

Arkitektursektionens Pin i guld

Fanborgspin

Lil(l)a Arkitekturmedaljen



Arkitekturmedaljen

Stora Arkitekturmedaljen

GODArkitektmedaljen




