Utmärkelseansökan
Ansökan kan göras av Parasport Sverige centralt, av specialidrottsdistriktsförbund
(SDF) samt av föreningar inom förbundet. Ansökan från en förening ska först skickas
in till berört SDF, som efter yttrande insänder ansökningsblanketten till Parasport
Sveriges kansli. Övriga ansökningar skickas direkt till Parasport Sveriges kansli,
Idrottens Hus, Box 11016, 10061 Stockholm alt. via e-post till kansli@parasport.se.
Förslag till förbundets förtjänstdiplom och förtjänsttecken handläggs av förbundsstyrelsen två gånger per år, varför ansökan som ska behandlas ska vara kansliet
tillhanda senast den 1 januari alt. 1 juli, dock senast tre månader före det datum
utdelningen ska ske.
Vi föreslår härmed att Parasport Sveriges utmärkelsetecken gällande
□ Guld (20 år)

□ Silver (15år)

□ Förtjänstdiplom (5 år)

□ Tackdiplom

□ Brons (10 år)

tilldelas:
Namn

Personnr
(10 siffor)

Adress

Förening

Postadress

Telefon

E-post

Datum för
utdelning

Namn och adress
dit utmärkelsen
ska sändas

Uppdrag, befattningar (fortsätt på separat papper om utrymmet ej räcker)

Fr.o.m.

T.o.m.

Övriga meriter/upplysningar (fortsätt på separat papper om utrymmet ej räcker)

………………………………………………………………………………………………......
Datum
SDFs yttrande

Förbund/förening

Underskrift

Noteringar
Tidigare utmärkelser:
□ Tillstrykan

□ Avslag

Datum för beslut (FS):
Utmärkelsen sänd (datum och signatur)

Parasport Sveriges Utmärkelser – bestämmelser
Allmänt
Förbundets utmärkelsetecken kan beviljas när erforderliga kriterier uppnåtts.
Tecknen behöver inte delas ut i ”rangordning”. Beslut kan inte överklagas.
Nominering sker via formuläret "Utmärkelseansökan".
Ansökan kan göras av Parasport Sverige centralt, av specialidrottsdistriktsförbund
(SDF) samt av föreningar inom förbundet. Ansökan från en förening ska först skickas
in till berört SDF, som efter yttrande insänder ansökningsblanketten till Parasport
Sveriges kansli. Övriga ansökningar skickas direkt till Parasport Sveriges kansli,
Idrottens Hus, Box 11016, 10061 Stockholm alt. via e-post till kansli@parasport.se.
Förslag till förbundets förtjänstdiplom och förtjänsttecken handläggs av förbundsstyrelsen två gånger per år, varför ansökan som ska behandlas ska vara kansliet
tillhanda senast den 1 januari alt. 1 juli, dock senast tre månader före det datum
utdelningen ska ske.
Följande utmärkelser finns:
•

Tackdiplom
Tackdiplom delas ut till enskilda eller organisationer/företag för värdefullt stöd vid
tävlingar eller annan verksamhet för parasporten. Diplomet delas ut av
förbundsstyrelsen, SDF eller förening. Utdelande organ undertecknar diplomet.
Beslutande organ: Förbundsstyrelsen, SDF eller förening

•

Förtjänstdiplom
Förtjänstdiplom delas ut till idrottsledare inom förbundet, som under minst fem år,
har utfört gagnande verksamhet för parasporten.
Diplomet delas ut av förbundsstyrelsen, SDF eller förening.
Beslutande organ: Förbundsstyrelsen

•

Förtjänsttecken i brons
Förtjänsttecken i brons delas ut till idrottsledare för synnerligen gagnande
verksamhet för parasporten i minst tio år. Tecknet åtföljs av diplom.
Förtjänsttecknet i brons delas ut av förbundsstyrelsen, SDF eller förening.
Beslutande organ: Förbundsstyrelsen

•

Förtjänsttecken i silver
Förtjänsttecken i silver delas ut till idrottsledare, i ledande befattning inom
förbundet centralt, SDF eller förening, för mångårig synnerligen gagnande
verksamhet för parasporten i minst 15 år. Tecknet åtföljs av diplom.
Förtjänsttecknet i silver delas ut av förbundsstyrelsen vid ett förbundsmöte.
Beslutande organ: Förbundsstyrelsen

•

Förtjänsttecken i Guld
Förtjänsttecken i guld delas ut för mångårig verksamhet, i minst 20 år, av
bestående värde för paraporten till särskilt förtjänta idrottsledare, i ledande
befattning inom förbundet centralt, SDF eller förening. Tecknet åtföljs av diplom.
Utmärkelsemottagaren ska i regel ha erhållit förbundets förtjänsttecken i silver.
Förtjänsttecknet i guld delas ut av förbundsstyrelsen vid ett förbundsmöte.
Beslutande organ: En enhällig förbundsstyrelse

