Beslutad i FS 2020-10-03

BESTÄMMELSER FÖR SVENSKA HANDBOLLFÖRBUNDETS UTMÄRKELSER

§ 1- Svenska Handbollförbundet har 5 utmärkelser enligt följande:
1. Förtjänsttecken
2. Guldplakett
3. Silverplakett
4. Bronsplakett
5. Standar
§ 2- Utmärkelsernas utdelning handhas av FS eller av FS delegerad instans.
§ 3- Förslag till utdelning av utmärkelse ska göras skriftligen på fastställt formulär till SHF senast
två månader före utdelningsdatum. Förening ska skicka ansökan till sitt SDF som med yttrande ska
skicka ansökan vidare till SHF. För aktiva domare tillämpas särskilda bestämmelser för utmärkelser.
De domare som ej kan komma ifråga enligt dessa bestämmelser ska kunna omfattas av här angivna
utmärkelser.
§ 4- Förslagsrätt till förbundets utmärkelser har:
- FS och dess enskilda ledamöter
- SDF
- Föreningar inom SHF
§ 5- Efter granskning av inkomna förslag beslutar FS eller av FS utsedd instans om förslaget.
§ 6- Berättigade till utmärkelser är alla i enlighet med ovanstående föreslagna personer som
uppfyller nedan angivna villkor:
a) Svenska Handbollförbundets förtjänsttecken kan tilldelas person som inom eller utom landet
utfört ett för handbollsporten betydelsefullt arbete.
Förtjänsttecknet kan också utdelas till person som varit aktiv i ledande roller inom SF, SDF eller
förening i mer än 30 år eller som på annat sätt under motsvarande antal år utfört betydelsefulla
insatser inom svensk handboll.
b) Guldplakett kan tilldelas person som under minst 25 år varit verksam som förtroendevald inom
SF, SDF eller förening eller som under motsvarande tid haft andra uppdrag inom dessa
organisationer.
c) Silverplakett kan tilldelas person som under minst 20 år varit verksam som förtroendevald inom
SF, SDF eller förening eller som under motsvarande tid haft andra uppdrag inom dessa
organisationer.
d) Bronsplakett kan tilldelas person som under minst 15 år varit verksam som förtroendevald inom
SF, SDF eller förening eller som under motsvarande tid haft andra uppdrag inom dessa
organisationer.
e) Svenska Handbollförbundets standar kan, efter särskilt beslut av FS, tilldelas enskild eller
juridisk person samt nationell eller internationell förening eller förbund.
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§ 7- Med förtjänsttecken följer ett legitimationskort, som berättigar till fritt inträde till alla tävlingar
och uppvisningar i handboll inom landet.
§ 8- FS beslutar om förbundets förtjänsttecken. Även domare och aktiva kan få utmärkelsen.
§ 9- För samtliga utmärkelser gäller att hänsyn ska tas både till det arbete som vederbörande lagt
ner som resultatet av detta. Även det sätt som vederbörande representerat handbollsporten ska
beaktas vid bedömningen.
§ 10- De i § 6 angivna tidsgränserna är ej att betrakta som ovillkorliga. Undantag kan i särskilda fall
göras.
Vid jubileum ska pionjärarbete räknas som särskild merit.
Insatser i överordnade organisationer eller ledande roller vid genomförande av kvalificerade
aktiviteter ska betraktas som särskild merit.

