Till Årsmötet i Sällskapet Herulerna 2019
Motion om ändring av stadga gällande studentmedlemskap
Sedan många år har det funnits en praxis att låta fortfarande studerande medlemmar av
Blekingska nationen teckna så kallat studentmedlemskap, rent formellt en intresseanmälan,
för att redan under studietiden knyta dem närmre föreningen och dess verksamhet.
Studentmedlemskapet har varit avgiftsfritt, men formellt inte gällt som riktigt medlemskap, då
erlagd avgift krävs för detta enligt §3 i stadgan. Den reella skillnaden har varit att dessa
”studentmedlemmar” inte har haft rösträtt på årsmötet, eller kunnat väljas till förtroendeposter
inom föreningen.
Styrelsen vill genom denna motion stadgereglera studentmedlemskapet, och göra
studentmedlemmar till riktiga medlemmar i föreningen, med det undantaget att de ej har
rösträtt på årsmötet.
Vi vill dock påpeka att det är viktigt att kontrollera att studentmedlemskapet endast används
av aktiva studenter, och att det är viktigt att försöka förmå så många som möjligt att betala
medlemsavgift till föreningen. Därför borde studentmedlemskapet betraktas som något
tillfälligt, och kassören bör använda olika tricks och knep för att få studentmedlemmen att bli
en vanlig, betalande, medlem.
Vi föreslår därför att:

3 § Medlemskap
Medlemskap kan vinnas av varje person som är eller har varit medlem i Blekingska Nationen
och som erlagt medlemsavgift till föreningen.
Medlem accepterar att adress- och personuppgifter lagras av föreningens styrelse för bruk inom
föreningen.
Person som gjort sig speciellt förtjänt därav kan utses till hedersledamot.
Styrelsen äger genom enhälligt beslut utesluta medlem, som inte rättar sig efter stadgarna, som
genom olämpligt uppträdande eller på annat sätt skadar föreningens verksamhet eller syften
eller som inte efter påminnelse fullgjort betalningsskyldighet gentemot föreningen. Utesluten
medlem kan efter skriftlig framställning få sin sak omprövad av föreningsmötet.
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