Motion B
Inkom 2018 10 31

Töllsjö 2018-10-31
Motion från medlem 50 Tony Andersson avseende Gold wing club sweden

Motionerar härmed att alla nationspriser i första hand skall tillfalla samt eventuellt fördelas mellan
alla som kört sin Goldwing till respektive internationella träff arrangerad av GWEF.
I andra hand skall priset tillfalla samt eventuellt fördelas till övriga medlemmar i GWCS som närvarat
på respektive internationell träff arrangerat av GWEF.
Lotten skall avgöra till vem eller vilka som priset/ priserna skall tillfalla, endast ett nationspris per
medlem och träff skall kunna erövras.
OBS denna motion avser endast vem som blir innehavare och slutlig ägare till nationspriser tilldelade
till GWCS på internationella träffar arrangerade av GWEF, inte vem som skall hämta priset,
avhämtning av nationspriser finns i GWCS råd och anvisningar.
GWCS skall vid behov/ önskemål beredas möjlighet att låna eller hyra nationspriser från innehavaren
utan vidare ersättningsanspråk.

Motivering:
Fram till idag så är alla nationspriser GWCS egendom, fram tills idag har alla en skyldighet att låta
nationspriserna bli registrerade hos Sveriges internationella representant.
Tyvärr så vet nog dom flesta att ett sådant register inte har fungerat tillfredsställande utifrån dom
krav GWCS ställt i sin arbetsbeskrivning till ansvariga internationella representanter.
GWCS har idag ingen egen klubbstuga således ingen plats att förvara dessa priser annat än på annan
ort.
Det står också att alla priser ”skall införlivas i GWCS prissamling” Jag har 41 internationella priser hos
mig, vilka dessa är skall ju GWCS veta om inventeringen av prissamlingen fungerat
då alla priser meddelats dåvarande IR, både dom jag hämtat respektive dom jag från andra
medlemmar ombeds att förvara.
Eftersom ingen eller obefintlig registrering finns, samt att det medför extra arbete (hört alldeles för
många gånger hur mycket jobb det är och tänk på att det är ideellt arbete)

att katalogisera för berörda parter, så finner jag ingen som helst anledning till att dessa skall vara
GWCS egendom, dessa priser skall tillägnas dom som förtjänat och visat
stort engagemang genom att närvara på GWEF´s internationella träffar och presenterat GWCS på ett
föredömligt sätt och ingen annan.
Enl. mitt tycke så är ingen förtjänt av ett internationellt pris som inte varit närvarande vid den
aktuella träffen arrangerad av GWEF.
Dessutom har vi en fråga som inte berörts det är vem bär ansvaret/ försäkringar vid eventuell skada
innehavaren eller ägaren.
Med Vänliga Hälsningar
Tony Andersson

