STIPULATIONER för J-H Idrottsförbunds utmärkelser
A 2:1

Förtjänsttecken i guld
Kan tilldelas enskild person som nedlagt ett 25-årigt förtjänstfullt arbete inom distriktets idrott.

A 2:2

Förtjänsttecken i silver
Kan tilldelas enskild person som nedlagt ett 15-årigt förtjänstfullt arbete inom distriktets idrott.

A 2:3

Förtjänstdiplom
Kan tilldelas enskild person för flerårig, gagnande verksamhet inom distriktet, dock minst 10 år.

A 2:4

Förtjänstplakett i guld
Kan tilldelas utom idrotten stående, enskild person som gjort förbundet utomordentliga tjänster.

A 2:5

Förtjänstplakett i silver
Kan tilldelas utom idrotten stående, enskild person som lämnat distriktsförbundet starkt stöd.

B l :0

Förtjänstplakett monterad på Glas.
Kan tilldelas organisationer inom distriktsidrottsförbundet som tillhört förbundet i oavbruten följd i
minst I 00 år och som där under framgångsrikt arbetat för idrotten.

B l: 1

Förtjänstplakett i guld, monterad
Kan tilldelas organisation inom distriktsförbundet som tillhört förbundet i oavbruten följd i minst
75 år och som därunder framgångsrikt arbetat för idrotten.
Plaketten (ej monterad) kan även tilldelas utom idrotten stående organisationer som gjort
förbundet utomordentliga tjänster.

B l :2

Förtjänstplakett i silver, monterad
Kan tilldelas organisation inom distriktsförbundet som tillhört förbundet i minst 50 år och som
därunder framgångsrikt arbetat för idrotten.
Plaketten (ej monterad) kan även tilldelas utom idrotten stående organisationer som lämnat
distriktsförbundet starkt stöd.

B l :3

Förtjänstdiplom
Diplomet kan tilldelas organisation för flerårig, gagnande verksamhet för distriktets idrott, dock minst
25 år.
Förslag till utdelande av förbundets utmärkelser kan avlämnas av ledamot av förbundsstyrelsen,
specialdistriktsförbundsstyrelse, ombudsman eller föreningsstyrelse.
Förslag inlämnas på särskild blankett (se nästa sida) senast 4 veckor före förbundsårsmötet eller det
tillfälle då utdelning föreslås ske. Förslaget skall utöver fullständiga personuppgifter eller
motsvarande åtföljas av motivering och meritförteckning.
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Om utdelande av utmärkelser beslutar förbundsstyrelsen.
För att ifrågakomma till högre utmärkelse skall som regel lägre ha erhållits.
Förbundets utmärkelser skall i tillämpliga delar vara graverade.
Alla beslut om utmärkelser skall protokollföras. Över förbundets utmärkelser skall föras särskilt
register. Redogörelse för utdelade utmärkelser skall återfinnas i förbundets årsberättelse.

