Motion nr 1
Befintlig lager är skriven som följer:
"
B. Nordmarks Furstepar
1. Nordmarks Furstepar
b. Nordmarks Furstepar regerar i nio månader.
2. Furstetorneringen
a. Fursteparet skall, i samråd med drotsen, utlysa furstetornering med Investitur. Den skall annonseras, med tid och plats, i
kungarikets och furstendömets nyhetsblad så att kungörelsen når folket minst en månad före evenemanget. Furstetornering
med Investitur äger rum i den nionde månaden av fursteparets regeringsperiod. Vinnande par investeras på samma
evenemang som den furstetornering de vunnit."
Den ändring jag föreslår skulle innebära en förlängning av fursteparets regeringsperiod från 9 månader till 15 månader med
en furstetornering som infaller i den 15 månaden av fursteparets regeringsperiod. Lagtexten med den föreslagna ändringen
skulle istället lyda:
"
B. Nordmarks Furstepar
1. Nordmarks Furstepar
b. Nordmarks Furstepar regerar i 15 månader.
2. Furstetorneringen
a. Fursteparet skall, i samråd med drotsen, utlysa furstetornering med Investitur. Den skall annonseras, med tid och plats, i
kungarikets och furstendömets nyhetsblad så att kungörelsen når folket minst en månad före evenemanget. Furstetornering
med Investitur äger rum i den femtonde månaden av fursteparets regeringsperiod. Vinnande par investeras på samma
evenemang som den furstetornering de vunnit."

Argument FÖR lagändringen:
1. Fursteparet skulle få en längre regeringsperiod och således få möjlighet att delta i alla furstendömets återkommande
evenemang under ett helt kalenderår.
2. Möjligen skulle fursteparets regeringsperiod bli mindre hektisk då de kan välja mellan fler evenemang att åka till under
sin regeringsperiod och inte behöva ta sig till så många platser på kort tid för att hinna se alla delar av furstendömet och
besöka så många undersåtar på så många platser som möjligt för att representera på bästa sätt.
Fursteparet skulle få mer tid på sig att lära känna sina undersåtar och samla in rekommendationer. Under en alltför kort
regeringsperiod ökar risken att utmärkelser delas ut för snabbt för att man ej vill missa tillfällen som eventuellt inte hinner
återkomma. De mest prestigefyllda utmärkelserna i furstendömet hade sittande furstepar då haft mer tid på sig att överväga
vilket i sin tur främjar den ära som ligger i utmärkelserna som sådana.
3. Att delta i furstetorneringen skulle bli mer prestigefyllt med den förlängda perioden och möjligen skulle fler deltagare
kunna uppbådas då torneringen inte återkommer så ofta som var nionde månad.
4. Färre grupper skulle behöva ha ansvaret för att genomföra furstendömets arvstornering då den återkommer mer sällan
vilket kan innebära att arbetsbelastningen för att vara värdar för andra återkommande kungadömesevenemang inte blir lika
pressande och fler biddande grupper eventuellt framträder.
5. Många baronier i kungariket har en regeringsperiod på 24 månader vilket fungerar bra med tanke på det begränsade
antalet medlemmar i föreningen som kan tänka sig att axla ansvaret. Risken för ett alltför krontätt furstendöme i längden,
vilket i sig minskar prestigen i att regera eller inneha rätten att bära koronet, minskar också.
6. Kontinuiteten i att ha ett furstepar som sitter en längre regeringsperiod hade troligen varit positiv för furstendömet och
kungariket i en förlängning då fursteparet hade hunnit lära känna sitt Nordmark bättre under en längre period och därför
kunnat vara ett bättre stöd till sittande kung och drottning vad gäller rådgivning och rekommendationer gällande Nordmarks
invånare.

