Följande uppgifter ifylles synnerligen omsorgsfullt:
Ishockleyledare? Hur länge? Funktion? . . . .

Styrelseledamot i ishockeyförbund eller annan
ishockeyorganisation? . . . . . . .
Styrelsemedlem i ishockeyklubb,
ishockeysektion? . . . . .
Verkat som ishockeyfunktionär?
Var? När? . . . .
Verkat som ishockeyinstruktör,
ishockeyskribent? . . . . .
Initiativ till ishockeysportens fromma? . . . . . . . .

Övriga meriter eller upplysningar . . . . . . . .
Finns i övrigt några omständigheter, varpå
förslaget är grundat? . . . . . . . . .

Bestämmelser för de olika utmärkelserna
Förtjänsttecken i Guld är förbundets högsta utmärkelsetecken och må såsom sådant endast utdelas till synnerligen
förtjänt person, som nedlagt ett utomordentligt och framgångsrikt, allmänt erkänt och uppskattat arbete för ishockeysporten.
Förtjänsttecken i Silver kan tilldelas person som i minst 10 år tillhört förbundsstyrelsen, minst 20 år ishockeyföreningens styrelse eller sektion och nedlagt ett mycket stort och förtjänstfullt arbete för ishockeysporten, samt till
domare, vilket tjänstgjort minst 15 år i förbundets egna eller sanktionerade tävlingar.

Förtjänsttecken i Brons kan tilldelas person, som i minst 5 år tillhört förbundsstyrelsen, minst 10 år i
ishockeyförenings styrelse eller sektion och nedlagt ett stort arbete för ishockeysporten, samt till domare,
vilken tjänstgjort minst 8 år i förbundets egna eller sanktionerade tävlingar.

Bordsstandar med inskription utdelas till
a) Förening, som under minst 15 år nedlagt ett utomordentligt arbete för ishockeysporten.
b) Person, som inom förbundet eller dess kommittéer under minst 10 år nedlagt ett gott arbete.
c) Föreningsledare för minst 15 års gediget arbete för ishockeysporten.
Förtjänstdiplom utdelas till
a)
b)
c)
d)

Förening, som under minst 10 år arbetat för ishockeysporten
Förening, som under minst 5 år gjort en dominerande insats för ishockeysporten.
Föreningsledare för minst 5 års arbete för ishockeysporten.
Person, som vid anläggande av ishockeybana eller vid liknande tillfälle gjort avgörande insatser
eller eljest stött ishockeysporten.

Samtliga utmärkelser utom förtjänstdiplom, varom beslut kan fattas av VU, utdelas av styrelsen.
Beträffande förtjänsttecken i guld skall beslutet vara enhälligt.

Till
Jämtland-Härjedalens
Ishockeyförbund

Förbundets beslut enligt protokoll:

Med stöd av omstående uppgifter föreslås följande person (organisation) bli tilldelad
Jämtland-Härjedalens Ishockeyförbunds
1  Förtjänstdiplom

4  Förtjänsttecken i silver

2  Bordsstandar

5  Förtjänsttecken i guld

3  Förtjänsttecken i brons
(Sätt ett kryss i den ruta som avser resp. utmärkelse. Bestämmelser för utmärkelserna återfinns på omstående sida)

Har förut tilldelats utmärkelser nr

När?

Utmärkelsen är avsedd att utdelas den

med anledning av

Fullständigt namn (tilltalsnamnet understrykes):

(Med maskinskrift eller textning samt med rätt stavning)

Medlem i
Född den

19

Yrke (titel)

Adress

Telefon
den
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För
Organisation

Ordförande

Sekreterare

(Om ordförande eller sekreterare själv föreslås, bör ansökan undertecknas av
vice ordföranden och vice sekreteraren)

