Smålands Ishockeyförbund
Utmärkelser
Ansökan om utmärkelse skall göras på speciell blankett och skall vara förbundet tillhanda senast 30
dagar före tidpunkten för utdelandet.
På ansökan skall anges den organisation eller person för vilken utmärkelsen söks. Ansökan kan göras
av förening.
Om ansökan gäller person skall anges uppgifter om fullständigt namn och personnummer samt i vilken
klubb eller organisation personen är medlem. Det skall vidare anges vilka meriter ansökningen avser
beträffande funktioner i föreningen, som den sökande åberopar.
Som allmän regel gäller att vederbörande bör vara innehavare av den lägre utmärkelsen som kan
komma ifråga, innan den högre utmärkelsen utdelas.
Förbundsstyrelsen äger rätt om särskilda skäl föreligger, utdela utmärkelse även om vederbörande ej
tillfullo fyllt nedan angivna kvalifikationer.

Förtjänsttecken
DIPLOM
•

Diplomet kan tilldelas person eller organisation för förtjänstfullt arbete för ishockeyns
främjande.

FÖRTJÄNSTPLAKETTEN I BRONS
•

Bronsplaketten kan tilldelas person för förtjänstfullt arbete för ishockeyns främjande.
Bronsplaketten kan även tilldelas förening.

FÖRTJÄNSTPLAKETTEN I SILVER
•

Silverplaketten kan tilldelas person för 10 års arbete för småländsk ishockey i styrelse,
kommitté eller sektion.

FÖRTJÄNSTPLAKETTEN I GULD
•

Guldplaketten kan tilldelas person för 20 års arbete i distriktsförbundet eller 25 års arbete i
föreningsstyrelse eller sektion. Styrelsen beslutar i varje särskilt fall.
En enhällig styrelse kan även tilldela guldplaketten till person som icke uppnått ovan nämnda
antal år.
Med guldplaketten följer även legitimationskort som berättigar innehavaren till fri entré vid
samtliga ishockeyarrangemang inom Småland och gäller för all framtid.

DOMARNÅLEN
•

Domarnålen tilldelas Domare som tjänstgjort inom distriktet i minst 15 år.

Smålands Ishockeyförbund
ANSÖKAN OM UTMÄRKELSER
Med stöd av nedanstående uppgifter föreslås
Följande person bli tilldelad Smålands Ishockeyförbunds…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….....
fullständigt namn

Medlem i…………………………………………………………………………………………………………….
Förening

Personnr:……………....……………… Bostadsadress……………………………………………………………

Postnr:…….……………………………. Postadress………………………………………………………………..

1 Föreningsmeriter (funktion och data) ……………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

2 Ledamot av förbunds- och distriktsstyrelse (funktion och data)…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

3 Övriga meriter (funktion och data)………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

4 Innehar följande utmärkelser………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

5 Datum för utdelning……………………………………………………………………………………………….
…………………………………. den

/

20………

……………………………………………………………………………………………………………………….
förening

………………………………………………………………………………………………………………………
Ordförande/Styrelseledamot

