Bakgrund
I dagsläget är det teoretiskt möjligt att bli vald till mästare, sitta på sitt arsle hela året, inte göra ett
dugg och sedan få räkna in den tiden i de två år man måste vara aktiv för att få lov att vraqa.
Detta tycker inte jag är rimligt. Jag tycker att den dagen vi får en sådan person på en mästarpost
så ska den personen inte få räkna in tid de bara suttit av utan att tillföra något i de två åren. Vi
nekar marskalkar som inte jobbat tillräckligt att räkna in den tiden i sina två år och jag tycker att
man ska ha minst samma krav på sina förtroendevalda som på övriga medlemmar.

Därför yrkar jag
att

ett nytt andra stycke skrivs in i punkten 2.5.3 i TMEITs reglemente
“För att få räkna in den tid marskalk innehaft ett förtroendeuppdrag som medför
arbetsbefrielse i de tidigare nämnda två åren måste denna ha fullgjort sitt uppdrag på ett
tillfredställande sätt.”

Om detta går igenom skulle hela punkten se ut som nedan (ändring markerad med lila):
2.5.3 Nedsänkning till vraq
Medlem som har varit aktiv marskalk under totalt två år eller har suttit som TraditionsMästare
alternativt vice TraditionsMästare under en hel mandatperiod har möjlighet att nedsänkas till vraq.
Ansökan om att nedsänkas till vraq görs genom att kontakta någon av mästarna som skall
tillstyrka ansökan under förutsättning att kandidaten uppfyller de krav som reglementet ställer. I
annat fall avslås ansökan.
För att få räkna in den tid marskalk innehaft ett förtroendeuppdrag som medför arbetsbefrielse i
de tidigare nämnda två åren måste denna ha fullgjort sitt uppdrag på ett tillfredställande sätt.
Medlem vars ansökan om att nedsänkas till vraq fått mästarnas tillstyrkelse är att tills vidare
betrakta som Marskalk.
Vraq ansvarar efter godkännande av mästarrådet för att
anordna en nedsänkningsceremoni. Mästarna ansvarar för att tillkännage nedsänkningen efter
genomförd nedsänkningsceremoni.

