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Formål og omfang
Formålet med dette dokumentet er å legge føringer for hvem som skal behandle og stemme over innkomne
nominasjoner til Hederstegnet, samt hvordan nominasjoner skal innhentes.
Denne prosessen skal utføres en gang årlig og startes ved at Kanzler sender ut oppfordring til alle byggstudenter
om å komme med nominasjoner til Hederstegnet. Dette skal utføres i god tid, slik at de utnevnte kan stevnes og
senere dømmes på Bursdagsfesten som avholdes hvert år.
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Definisjoner og forkortelser
Ordensutvalget

Utvalg av personer som er med på å stemme over innsendte nominasjoner til
Hederstegnet

Hederstegnet

Aarhønens øverste utmerkelse. Mottakere blir Høyheter i H.M. Aarhønens Rike. Se
§4-10 i Aarhønens statutter.

HMA

H.M. Aarhønen – Bygningslinjens forening

Rettssaken

Seremoni der de kommende Høyhetene tildeles en gren av smertens leie.

Høyhet

Person utnevnt til æresmedlem i linjeforeningen.

IBM

Institutt for bygg- og miljøteknikk

KT

Institutt for konstruksjonsteknikk

Fondet

H.M. Aarhønens Fond, forvalter overskuddet fra driften til linjeforeningen.

Bursdagsfesten

Fest på tidlig på vårsemesteret for å feire H.M. Aarhønens ankomst hos
bygningsfolket

Kanzler

Leder av H.M. Aarhønen – Bygningslinjens forening

Æg-tech

Immatrikulerte studenter ved Bygg- og miljøteknikk som ikke har levert sin
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masteroppgave.
Alminnelig
flertall
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Flertall av avgitte stemmer. I dette dokumentet regnes ikke blank stemme som avgitt
stemme.

Beskrivelse
3.1

Innhenting av nominasjoner

Oppfordring til innsendelse av nominasjoner bør skje i løpet av høstsemesteret. Kanzler sender ut e-post til alle
byggstudenter og ber om godt begrunnede nominasjoner, gjerne med forslag til Høyhetsnavn. Oppfordringen til
å nominere kandidater bør også spres på HMA’s øvrige kanaler. Anonymitet skal etterstrebes i alle ledd av
prosessen.

3.2

Ordensutvalgets sammensetning

Ordensutvalget er organisert i fem forskjellige grupper som hver for seg stemmer over de innsendte
nominasjonene.

GRUPPE

BESKRIVELSE

Gruppe 1

Antall: 8
tBestår av sittende Hovedstyre.

Gruppe 2

Antall: 5
Øvrige valgt på Aarhønens generalforsamling; Revysjef, Krosjef, Godsbestyrer,
studentrepresentanter i Fondet

Gruppe 3

Antall: 10
Studieprogramleder, instituttleder IBM, instituttleder KT, Daglig leder av Næringslivsringen, 2
instituttillitsvalgte for siv.ing, klassetillitsvalgte i 4.- og 5.klasse (2 fra hvert trinn).

Gruppe 4

Antall: varierende
Øvrige undergruppeledere som i løpet av det siste året er valgt på sin egen generalforsamling eller
årsmøte som er åpen for alle studenter ved studieprogrammet Bygg- og miljøteknikk.

Gruppe 5

Antall: 5-10
De nyligst utnevnte Høyhetene som var Æg-tech da de ble utnevnt. Gruppen skal bestå av minst 5
personer. Dersom det ble utnevnt færre enn 5 Høyheter fra studentmassen foregående år skal man
supplere med de nyligste fra tidligere år.

3.3

Innkalling til ordensutvalg

Kanzler kaller inn de ulike gruppene til ett møte hver. Møtene må holde sted tidlig nok til å tillate nødvendige
forberedelser til rettssaken.

3.4

Gjennomføring av ordensutvalg

Kanzler er møteleder for alle møtene, men har kun stemmerett i gruppe 1, Hovedstyret. Det deles ut et hefte til
hvert medlem av ordensutvalget som inneholder nominasjonstekstene. Dette skal ikke skrives på og skal samles
inn igjen av Kanzler når møtet er over.
Alle nominasjonstekstene skal limes inn etter hverandre i heftet. Det skal komme frem hvor mange
nominasjoner hver person har fått. Under møtene skal kandidatene omtales som Kandidat 1, Kandidat 2., etc.
Dersom en av personene i gruppen selv er nominert skal nominasjonen fjernes fra heftet og diskuteres på et eget
møte der hele gruppen bortsett fra den nominerte er tilstede.
Deltakerne skal informeres om at diskusjonene på møtet og hvem som er nominert skal holdes hemmelig.

3.5

Avstemning

Kanzler og den aktuelle gruppen skal i begynnelsen av møtet bli enige om det skal være blind avstemning eller
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ikke. Når gruppen har fått diskutert tilstrekkelig skal det avgis stemmer. Gruppens medlemmer kan stemme for, i
mot eller blankt over hver nominerte kandidat. Å stemme blankt betyr at man overlater avgjørelsen til resten av
gruppen, en blank stemme telles derfor ikke med blant de avgitte stemmene. Det kreves alminnelig flertall for at
gruppen skal stemme for en kandidat. Alle gruppene, med unntak av Hovedstyret, kan avgi samlet blank stemme
til en kandidat. Ved stemmelikhet i Hovedstyret har Kanzler dobbeltstemme.

3.6

Opptelling

Når alle møter er gjennomført skal stemmene fra de 5 gruppene telles opp. Igjen regnes ikke blank stemme som
avgitt stemme og det kreves alminnelig flertall for at en nominert kandidat skal bli utnevnt til Høyhet. Ved
stemmelikhet vil Hovedstyrets stemme telle dobbelt.
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Dokumentasjon og arkivering

Alle dokumenter involvert i prosessen skal makuleres så snart prosessen er ferdig. Det skal ikke eksistere skriftlig bevis
fra prosessen.
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Referanser
▪
▪
▪

6

Maler/skjema
▪

7

«H.M. Aarhønens statutter»
Hederstegnets statutter, revidert utgave
Hederstegnets statutter, historisk utgave med kommentarer og fotnoter

Skriv til ordensutvalget

Endringer fra forrige utgave
For styret
Marie Bjørndal
20.11.2017

_________________________
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