
Revisjon av Caissas statutter for æresmedlemskap og 

hedersmedlemskap 
 

Eksisterende statutter for æresmedlemskap og hedersmedlemskap er modne for fornyelse. 

Jeg har sett nøyere på disse og føler at et par presiseringer bør på plass for å tolke disse statuttene 

på rett måte. 

Enkelte av forandringene er rent språklige for å avhjelpe misforståelser mens enkelte vil medføre 

noen små meningsforandringer. 

Det er helt klart at dette kun vil være mitt subjektive arbeid og således ikke ennå styrets innstilling.  

Jeg har tatt utgangspunkt i ordlyden i statuttene og foreslår i utgangspunktet kun små forandringer 

da det er klart at dette allerede er godt gjennomarbeidede statutter som skal dekke de fleste 

situasjoner. 

Om æresmedlemsskap. 

Her er det klart at første avsnitt bør beholdes i sin helhet med unntak av at det legges inn 

«/eller» etter  «periode og» slik at man kan dekke både den som er god administrativt og den 

som kun er god sportslig. Man kan etter mitt skjønn vanskelig kreve av en kasserer i 30 år at han 

må være Norgesmester eller IM. 

Andre avsnitt omhandler definisjonen av administrativt arbeide; her er det min mening at 

statuttene kun bør få et lite tillegg foreslått som følger helt til slutt : Dette gjelder også 

drift/oppdatering av klubbens nettside/facebook-side og annen publisering. 

Avsnitt 3 foreslås forandret til « Det kreves minimum 20 års medlemskap før man kan bli 

æresmedlem.»  

Eksisterende ordlyd begynner med «For klubbmedlemmer..» Dette virker svært unødvendig da 

det ikke er aktuelt å tildele æresmedlemskap til andre enn klubbens medlemmer.   

Avsnitt 4 foreslås uforandret med unntak av å forandre fra «en diplom» til «et diplom». Dette 

forutsetter at vi klarer å finne en tilbyder som kan produsere klubbens merke. Jeg forutsetter at 

dette er mulig. 

Om rettigheter 

       Avsnittet foreslås uforandret med unntak av en presisering i setning 1 etter «samt» «å betale 

       For». Dette kun som en språklig presisering. 

       I setning to forslåes et tillegg etter «Grand prix turneringer». Tillegget forslås som «online-

turneringer».    Vi har ikke hatt noen slike ennå, men med den nåværende situasjonen er det 

mulig det blir online-turneringer i større grad i fremtiden.     



 

Innstilling og vedtak    

Avsnittet foreslås uforandret. Men det forslås et tillegg: «Styret kan også selv foreslå kandidater  

til æresmedlemskap.» 

Når det gjelder kravet om enstemmighet foreslås det beholdt uforandret.  

Suspensjon 

Avsnittet foreslås uforandret med unntak av en språklig forandring til presens. « eller på annen 

måte setter klubben i et dårlig lys».  

 

Oppsummering: 

I revisjon av disse statuttene er det ikke foreslått store forandringer. Det er min oppfatning etter 

å ha studert disse nøye at de originale statuttene var gjennomarbeidede og fornuftige. 

Dermed er det i stor grad kosmetiske forandringer som foreslåes og enkelte oppdateringer i 

hensyn til teknologisk utvikling. 

 

Hedersmedlemskap 
 

Undertegnede har vært i sterk tvil om hva som er best i denne sammenhengen. Jeg har endt på 

en todelt løsning.  

Primært foreslår jeg å avvikle hedersmedlemskapet som institutt da det virker litt rart å skille 

utmerkelsene. De forslåtte kandidatene har begge gjort seg svært fortjente til klubbens høyeste 

utmerkelse, Mortens arbeid hver uke i femten år som har gitt klubben god rekruttering kontra en 

stabil forretningsdrift av Rune som kasserer i enda lengre tid. 

Sekundært foreslåes en revisjon i tråd med æresmedlemskap som følger: 

 

Begrunnelse for tildelingen 

Tittelen forslås forandret til «Om hedersmedlemskap». Dette for å harmonere med statuttene 

for æresmedlemskap. 

Hele avsnitt 1 og 2 forslås uforandret med unntak av et tillegg etter Grand prix-turneringer 

«online-turneringer».  

Avsnitt 3 revideres til «Det kreves minimum 10 års..» 



Innstilling og vedtak. 

Det foreslåes at avsnittet forblir uforandret med et unntak. Ny andre setning «Styret kan også 

selv foreslå kandidater til æresmedlemskap.» 

        Kravet om enstemmighet beholdes. 

 

        Oppsummering: 

        Disse statuttene er etter revisjon i tråd med statuttene for æresmedlemskap.     

         

 

        For styret: 

        Carl Eric Horda 

 

 

 

 

 

 

 


