
MOTION  
INFÖR HEDERMEDLEMSKAP FÖR LÅNG OCH 
TROGEN TJÄNST I FÖRENINGENS TJÄNST 

BAKGRUND 
En motion har inkommit muntligen från Martin Tybling som bereds av ordförande 
inför stämman. 

MOTIONENS INTENTION 
Martin Tybling anför att medlemmar som har verkat för Mo Fiskeområdesförening 
under en längre tid ska erhålla ett hedersmedlemsskap för lång och trogen tjänst. 

UTREDNING  

BAKGRUND 
I Mo Fiskevårdsområdesförenings tjänst har funnits en rad människor som ägnat 
stor kraft och mycket tid sedan föreningens tillkomst. Så många att det i sig kräver 
en utredning. Vilka var de och vad gjorde de? Vi vet att bara genom att prata med 
några äldre föreningsmedlemmar -  att de är många.  Motionärens intention är att 
fånga upp dem som i närtid gjort särskilda insatser och lagt själ och hjärta i 
arbetet. Därmed inte sagt att de före dem gjort detsamma - varvid även de 
förtjänar ett särskilt uppmärksammande. 

VAD INNEBÄR INFÖRANDE AV HEDERSMEDLEMSKAP 
Att införa hedersmedlemskap skulle innebära i motionärens intention att man 
efter tjänstgöring är hedermedlem och därmed livet ut är berättigad fiskerätt inom 
området.  

VAD INNEBÄR ATT INFÖRA ETT SÄRSKILD UPPMÄRKSAMMANDE? 
Att föreningen inför  ett särskilt uppmärksammande skulle innebära att alla som 
före detta beslut och även postumt kan föräras med denna utmärkelse. Det skulle 
kunna ske genom särskild uppvaktning till vederbörande eller till efterlevande,  i 
form av ett diplom. Detta kungörs då lämpligen i lokalmedia och genom 
pressmeddelande från föreningen. 

MO FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING



FÖRSLAG TILL BESLUT 
Mo Fiskevårdsområdesförening föreslås införa två utmärkelser för lång och trogen 
tjänst. Utmärkelserna delas ut i samband med årsstämman och ska påkallas av 
styrelsen. 

UTMÄRKELSE - HEDERSMEDLEMSKAP I MO FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENING 
Om man arbetat för föreningen i minst 15 år -  genom föreningens styrelse oavsett 
roll, och har fyllt 65 år -  förlänas man med Hedersmedlemskap I Mo 
Fiskevårdsområdesförening.  

Man föräras med diplom och erhåller gratis fiskekort resten av livet. 

UTMÄRKELSE - SÄRSKILD UPPMÄRKSAMMANDE AV MEDLEM I MO 
FISKEVÅRDSOMRÅDESFÖRENIND 
Den individ som arbetat för föreningen i minst 15 år -  genom föreningens styrelse 
oavsett roll och ålder -  förlänas med Hedersmedlemskap I Mo 
Fiskevårdsområdesförening med blommor och diplom. 

Denna utmärkelse kan även utdelas postumt. Det kan ske genom särskild uppvaktning 
till efterlevande. Detta kungörs då lämpligen i lokalmedia och genom pressmeddelande 
från föreningen. 


