HALLANDS IDROTTSFÖRBUNDS
UTMÄRKELSER
A.

B.

Hallands Idrottsförbunds utmärkelser utdelas i följande valörer:
till föreningar

1)
2)

diplom
bordsstandar

till personer

1)
2)
3)
4)

förtjänstmedalj i silver
förtjänstmedalj i guld
diplom
förtjänsttecknet med frikort berättigande till fri entré vid RFanslutna föreningar anordnade evenemang i Halland
(förbundets högsta utmärkelse)

Minimikvalifikationer
ledare
diplom
bordsstandar

förening
25 år
50 år

förtjänstmedalj i silver

30 p + 10 år

vederbörande bör tidigare ha erhållit
SDF:s utmärkelse

förtjänstmedalj i guld

60 p + 15 år

vederbörande skall tidigare ha erhållit
HIF:s förtjänstmedalj i silver

diplom

100 p + 20 år

vederbörande skall tidigare ha erhållit
HIF:s förtjänstmedalj i guld

förtjänsttecknet
och frikort

150 p + 25 år

vederbörande skall tidigare ha erhållit
HIF:s diplom samt ha utfört ett mycket
nitiskt och framgångsrikt arbete inom
den halländska idrottsrörelsen

Till person, som ej har ovanstående meriter, men som ändå nedlagt ett betydande arbete för
den halländska idrotten, eller på annat sätt bidragit till dess framgång, kan genom styrelsebeslut utdelas någon av förbundets förtjänstmedaljer i silver eller guld.

C.

Bestämmelser
1)

Förbundsstyrelsen beslutar om utmärkelsernas utdelning enligt ovan fastställda kvalifikationer.

2)

Bland de idrottsledare som uppnått ovan fastställda minimikvalifikationer utser förbundsstyrelsen mottagare av utmärkelser. För tilldelning av förbundets högsta utmärkelse, förtjänsttecknet jämte frikort, krävs 2/3 majoritet i förbundsstyrelsen.

3)

Ansökan om utmärkelser insändes av förenings- eller SDF-styrelse eller av enskild ledamot inom DF-styrelsen. Ansökan skall på fastställda blanketter vara Hallands Idrottsförbund tillhanda senast 6 veckor före utmärkelsernas utdelning.

forts. C. Bestämmelser

D.

4)

Utmärkelse utdelas av ledamot i DF-styrelsen eller av DF särskilt utsedd person.

5)

Utmärkelser utdelas vid följande tillfällen:
diplom
då förening fyller 25 år eller däröver
bordsstandar

då förening fyller 50 år eller däröver.
Kan efter särskilt beslut i undantagsfall tilldelas högkvalificerad ledare vid för vederbörande synnerligen
högtidligt tillfälle.

förtjänstmedaljerna
jämte diplom till ledare

vid förenings- eller SDF-jubiléer och i undantagsfall
vid föreningars, SDF:s eller DF:s årsmöten.

förtjänsttecknet jämte
frikort

vid DF-jubiléer, men kan även utdelas vid DFårsmöten.

6)

Ledare, som tilldelas utmärkelse, kan erhålla närmast högre valör tidigast två år efter
föregående utdelning.

7)

Utmärkelse tilldelas ej ledare, som slutat sin verksamhet 6 år före det datum ansökan för
vederbörande inkom.

Poängberäkning för olika ledarbefattningar
område 1 område 2 område 3 område 4
förening
SDF
DF
SF o RF
för ett år som
ordförande

4

5

5

6

v.ordförande, sekreterare
eller kassör

3

4

4

5

3

4

ombudsman/kontaktman
för idrott
styrelseledamot utan särskild
funktion, lagledare, kommittéledamot eller ledare med
annan arbetskrävande befattning

4
2

3

Har person mer än en befattning inom olika områden under samma år, räknas det mest kvalificerande poängantalet med tillägg av hälften av övriga befattningars värde. Inom varje område
får under ett år poäng beräknas för endast en befattning.

E.

Särbestämmelser för idrottsledare inflyttade från annat distrikt
Den föreslagne skall uppfylla samma poängkvalifikationer, som ovan sagts, inom sitt gamla
distrikt och Halland tillsammans, men skall för att kunna erhålla förbundets utmärkelse, inom
Halland ha uppnått för silvermedaljen 20p, för guldmedaljen 40p och för förtjänsttecknet 75p.
För den tid vederbörande arbetat inom annat distrikt skall förslagsställaren lämna intyg från
därvarande organisation.

F.

Representation
Hallands Idrottsförbund låter sig efter anhållan representeras vid 50-, 75- och 100-årsjubiléer.
Efter särskilt beslut kan förbundet representeras även vid andra tillfällen.
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