STATUTTER
for
H.M Aarhønens Hederstegn til sine
fortjente undersåtter
Innstiftet 23/11 – 1928
§1
H.M Aarhønens hederstegn er en granbargren, utført i oksydert sølv og medfølgende plate
med århønens farver i emalje: grønt, hvitt, violett.
Granbargrenen bæres sammen med foreningens alm. merke (Kyllingmerket)
§2
Utmerkelsen tildeles ordinært det medlem som ved interesse og arbeid har bidratt til
foreningens trivsel og virke. Hederstegnet kan ekstraordinært tildeles personer utenfor
foreningen når disse har gjort sig særlig fortjent hertil, enten ved å støtte foreningen eller ved
spesielle fortjenester på det bygningstekniske område (se anm.)
§3
Betingelsene for utmerkelsen skal ikke være for strenge, men tilgjengelige for ethvert
interessert medlem (se anm.)
§4
Der utdeles kun en granbargren av gangen.
§5
Et medlem som har fått en gren kan videre ved fortsatt arbeide og utvist interessse bli tildelt
flere grener dog i henhold til § 4.
§6
Ordensutvalget består av 5 medlemmer.
1. fra 2den klasse; 1 fra 3die klasse; 2 fra 4de klasse, og dertil et eldre medlem av foreningen.
Utvalget velger selv sin forman.
§7
Ethvert medlem har rett til å komme med forslag til kandidat, dog må forslaget godkjenns av
av bestyrelsen for bygningslinjens forening, som er den egentlige innstillingskomite.
Forslaget innleveres skriftlig med begrunnelse til foreningens formann.
§8
Ordensutvalgets medlemmer er ikke utelukket fa å få hederstegnet, dog må hans plassda
erstattes av en fra bestyrelsen.
§9
Ordensutvalget besørger hederstegnets utdeling og dens arbeide er hemmelig. En kandidat
krever alm. flertall og formannens stemme er enkel.
§ 10
Utdelingen av ordenen foregår på eggefesten i høstsemesteret, samt på den store århønesfest
på H.M. Århønens føtselsdag 31. Januar med tilbørige ceremonier. Hederstegnet ledsages av
et kunsterist utført diplom. Flere medlemmer kan bli dekorert på samme gang.

§ 11
Den dekorerte utreder selv hederstegnets kostende. (se anm.)
§ 12
Forslag til forandringer i disse statutter må være bekjendtgjort minst 14 dage før de kan
behandles og krever for vedtagelse 2/3 majoritet av foreningens medlemmer.
Disse statutter oppleses for foreningens medlemmer på første møte i hvert semester.
Undertegnet: Møtekomiteen, Trondhjem 15/1 – 1929
Per Balch – Barth (formann)
Hans M. Bakken
Harald Thon
Per Johnson
Anm. til § 2
4de byg. kan på sine ekskursjoner ha anledning til å utpee den som har gjort sig særlig fortjent
til foreningens takknemmelighet, ved utvist stor interesse og imøtekommenhet.
Anm. til § 3
Der kreves et minimalt arbeide og interesse.
For eks.
a) Været medlem av en komite med resultat
b) Deltatt i bestyrelsen på en aktiv måte
c) Holdt et godt foredrag
d) Bidratt til underholdning på møtene
e) Ellers på annen måte bidratt til forenings trivsel
Anm. til § 11
Undtagelse fra denne paragraf kan være nødvendig i spesielle tilfeller og avgjøres da av
ordensutvalget for hvert enkelt tilfelle.
Trondhjem 15/1 – 1929
Merkemomiteen
Per Balch-Barth (formann)
Hans M. Bakken
Harald Thon
Opplest og vedtatt
Trondhjem 25/1 – 1929
Anm. til § 3 og § 11
Formannen får, på foreningens konto, hederstegnet hvis regnskapet for hans semester viser
større saldo enn utgiftene til hederstegnets kostende (- alle krav betalt)
Opplest og vedtatt 25/9 – 1935
A. Kielland
Anmerkninger senere praksis
§ 6.
Ordensutvalget består av foreninges bestyrelse (Hovedstyret) i samråd med de øvrige styrer i
forening (Krostyret, AKT og Industrikontakten)

§ 11
Alle som tildeles hederstegnet betaler en pris som fastsettes av Ordensutvalget.
§ 10
Utdelingen foregår kun på den store Århønefesten 31.januar.

Trondheim 10.12.2006
Nils Ånund Smeland (Vice-Kanzler)
(tilføyinger angående senere praksis)

