Förslag
angående utmärkelse från

SVENSKA FRIIDROTTSFÖRBUNDET
Förening skall insända förslag till respektive specialdistriktsförbund.

Härmed föreslås nedanstående utmärkelse:
(Sätt ett X i rutan

Förtjänstmedalj

Förtjänstmärke

Förtjänstdiplom

att utdelas till:
x

Efternamn:

Förnamn:

Förening:

Distrikt:

Personnummer:

Yrke eller titel:

Bostadsadress:

Förslaget är angivet av:

Ort och datum

Organisationens namn

Namnunderskrift
Organisationens adress

Organisationens postadress

Organisationens telefon/mobil

för avsedd utmärkelse)

A.

Följande meriter åberopas:
(Angiv i förekommande fall svaret med X i avsedd ruta)

1. Ledamot i Svenska Friidrottsförbundets styrelse:

Ja

Nej

Funktion:

Under åren:

2. Ledamot i kommitté, utsedd av Svenska Friidrottsförbundet: Ja
Kommitté:

Nej

Funktion:

Under åren:

x
3. Ledamot i SDF-styrelse för friidrott:
SDF:

Ja

Nej

Funktion:

4. Ledamot i kommitté, utsedd av SDF-styrelse för friidrott:
Kommitté:

Under åren:

Ja

Nej

Funktion:

x 5. Ledamot i föreningsstyrelse:

Under åren:

Ja

Förening:

Nej

Funktion:

x 6. Ledamot i föreningssektion för friidrott:
Förening:

Under åren:

Ja

Nej

Funktion:

7. Fungerat som funktionär vid tävlingar i friidrott:

Under åren:

Ja

Nej
Funktion:

Är svaret Ja besvaras följande:
x

x a) Allmänna tävlingar under åren:

x b) Föreningstävlingar under åren:
x

x 8. Instruktör i friidrott:

Ja

Nej

x

Ange verksamhet (i distrikt, inom förening o s v )

9. Har den förslagne genom artiklar i tidningar,
genom föredrag etc. verkat för en popularisering av friidrott:?
I så fall i vilken utsträckning:

10. Medverkat till ekonomiskt understöd till friidrott?
I så fall på vilket sätt och i vilken omfattning

Ja

Ja

Nej

Nej

11. Övriga meriter varpå förslaget är grundat.

12. Den föreslagne innehar följande utmärkelser för friidrottsverksamhet
(övriga utmärkelser medtages ej.)
Förenings namn

Utmärkelse

Erhållen år:

SDF:s namn

Utmärkelse

Erhållen år:

DF:s namn

Utmärkelse

Erhållen år:

Svenska Friidrottsförbundets

Förtjänstdiplom

Erhållit år:

Svenska Friidrottsförbundets

Förtjänstmärke

Erhållit år:

Övriga organisationers utmärkelser

B.

SDF:s yttrande
FÖRSLAGET

tillstyrkes

avstyrkes

Beviljad utmärkelse önskas utdelad vid:

Datum:

Skickas till (adress):
Datum
Underskrift:

År:

SDF:

Förtjänstutmärkelser för ledare
Svenska Friidrottsförbundets utmärkelsesystem omfattar nedanstående fyra nivåer. De angivna
tidsgränserna skall ses som ungefärliga riktmärken. Ledare som gjort särskilt betydande insatser
kan också komma ifråga även om tidsomfånget varit något kortare.

Förtjänstdiplom
Kan tilldelas ledare som verkat aktivt som ledare inom förening eller SDF
under minst 10 år. Diplomet kan också tilldelas en förening.

Förtjänstmärke
Tilldelas normalt ledare som tidigare erhållit diplomet och som sedan verkat
i ytterligare minst 5 år.

Förtjänstmedalj i silver
Tilldelas normalt ledare som tidigare erhållit märket och som totalt
verkat "nitiskt och framgångsrikt" i ca 25 år.
Innehavare av silvermedalj är garanterad fri entré till alla
friidrottstävlingar i Sverige.

Förtjänstmedalj i guld
Kan tilldelas ledare som tidigare erhållit silvermedaljen och som
bedöms ha utfört ett särskilt förtjänstfullt och betydande arbete inom
friidrotten. Normalt skall för erhållande av guldmedaljen man inte
bara ha verkat i förening utan också ha gjort betydande insatser
inom SFIF centralt och/eller i SDF.

Ansökan
Förening skall insända förslag på utmärkelse till respektive specialdistriktsförbund. Ansökan
måste vara Svenska Friidrottförbundet tillhanda minst en månad före önskad utdelningsdag oftast i samband med föreningsjubileum eller årsmöte - för att hinna behandlas och för att
själva utmärkelserna skall hinna skickas ut till den ansökande organisationen.
För den exklusiva guldmedaljen gäller inget ansökningsförfarande utan initiativ tas där normalt
av Svenska Friidrottförbundet självt och beslut fattas av förbundsstyrelsen.

