Proposition om medlemsskap
Bakgrund
För tillfället ställer TMEIT inga krav på den som vill gå med förutom att denne är
sektionsmedlem. Detta innebär i praktiken att en person som blivit utesluten på grund av
denne orsakat TMEIT skada när som helst kan söka till TMEIT igen och måste accepteras om
personen fortfarande är sektionsmedlem. Det som krävs för att inaktiv medlem ska räknas
som aktiv är att denne arbetar på två evenemang, vars avstånd ej är specificerat. Mästarna
vill att det ska finnas tydliga regler kring vad som gäller för att gå med i TMEIT och för att bli
aktiv igen. Mästarna vill dessutom se ett förtydligande av vad det innebär att ha orsakat
TMEIT skada.
Mästarna yrkar därför
att

punkt 2.6.3 “Aktivering av inaktiv medlem” ändras från
“Inaktiv medlem som önskar att åter bli aktiv skall meddela detta till mästarna som
skall placera denne i ett arbetslag.
För att inaktiv prao skall betraktas som aktiv måste prao arbeta på en pub eller fest.
För att inaktiv marskalk skall betraktas som aktiv måste den inaktiva marskalken
arbeta på två evenemang.”
till
“Inaktiv medlem som önskar att åter bli aktiv skall meddela detta till mästarna som
skall placera denne i ett arbetslag.
För att inaktiv prao skall betraktas som aktiv måste prao arbeta på en pub eller fest.
För att inaktiv marshalk skall betraktas som aktiv igen måste denne arbeta på två pass
med maximalt 30 dagars mellanrum.”

att

punkt 2.1 “Medlemsskap” ändras från
“Medlemskap i TMEIT är öppet för sektionens alla medlemmar.”
till
“Medlemskap i TMEIT är öppet för sektionens alla medlemmar. Undantag kan göras
om personen tidigare har orsakat TMEITs eller sektionens varumärke, medlemmar
eller egendom skada och sedan dess inte visat tecken på förbättrat beteende. Beslut
om nekande av ansökan om medlemsskap fattas av mästarrådet.”

att

punkt 2.7 “Uteslutning ur TMEIT” ändras från

“Medlem som har orsakat TMEIT skada eller har stått som inaktiv medlem i mer än ett
år skall uteslutas.
Beslut om uteslutande av medlem fattas av mästarrådet.”
till
“Medlem som har orsakat TMEITs eller sektionens varumärke, medlemmar eller
egendom skada eller har stått som inaktiv medlem i mer än ett år skall uteslutas.
Beslut om uteslutande av medlem fattas av mästarrådet.”

