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Föreningsmärken,	  Utmärkelser,	  Stipendier	  	  

Föreningsmärken	  

a)	  Föreningsnålen	  består	  av	  en	  dubbelvikt	  blå	  banderoll	  med	  instiftelseår	  och	  
föreningsnamn	  i	  guld	  omgiven	  av	  krans	  i	  guld/vitt.	  	  

b)	  Föreningens	  dräktmärke	  och	  dekaler	  består	  av	  en	  dubbelvikt	  banderoll	  med	  
instiftelseåret	  och	  föreningsnamn	  i	  guld	  på	  blå	  botten	  omgiven	  av	  en	  krans	  i	  vitt.	  	  

c)Föreningens	  hedersnål	  enligt	  a)	  men	  med	  inlagt	  grönt	  i	  kransen.	  Kan	  utdelas	  till	  
medlem	  vid	  dennes	  50	  årsdag	  under	  förutsättning	  att	  denna	  varit	  medlem	  under	  minst	  5	  
år	  samt	  tillhört	  sektions-‐	  eller	  föreningsstyrelse	  eller	  gjort	  föreningen	  värdefulla	  
tjänster.	  	  

Årets	  Frösöit	  	  

Utses	  av	  föreningens	  VU	  alternativt	  styrelsen	  om	  inget	  VU	  är	  utsett	  och	  tilldelas	  aktiv	  
eller	  ledare	  som	  på	  ett	  speciellt	  sätt	  gjort	  sig	  förtjänt.	  Utmärkelsen	  utgörs	  av	  ett	  special	  
ritat	  diplom	  samt	  ett	  resestipendium.	  Förslag	  på	  kandidater	  lämnas	  av	  sektionerna	  till	  
styrelsen.	  	  
	  
Utmärkelser	  
	  
A	  för	  idrottsliga	  prestationer	  av	  medlemmar:	  	  

• –	  	  Bronsmedalj	  med	  diplom	  för	  god	  idrottslig	  prestation	  tex	  DM	  eller	  likvärdig	  
prestation.	  	  

• –	  	  Silvermedalj	  med	  diplom	  för	  förtjänstfull	  idrottslig	  prestation	  tex	  NM	  eller	  
likvärdig	  prestation.	  	  

• –	  	  Guldmedalj	  med	  diplom	  för	  vunnet	  SM	  eller	  likvärdig	  prestation.	  	  

• –	  	  Hedersdiplom	  för	  utomordentlig	  idrottslig	  prestation.	  	  

B	  Idrottsliga	  prestationer	  av	  andra	  än	  medlemmar:	  	  

–	  Silver-‐	  eller	  bronsmedalj	  utan	  diplom	  kan	  utdelas	  som	  pris	  vid	  egna	  tävlingar.	  	  

C	  För	  förtjänstfulla	  insatser	  i	  övrigt:	  	  

• –	  	  Bronsmedalj	  med	  diplom	  efter	  3-‐årigt	  arbete.	  	  

• –	  	  Silvermedalj	  med	  diplom	  efter	  6-‐årigt	  arbete.	  	  

• –	  	  guldmedalj	  med	  diplom	  efter	  10-‐årigt	  arbete.	  	  

• –	  	  Hedersdiplom	  för	  utomordentligt	  ledarskap.	  	  
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Utmärkelser	  enligt	  A;	  B	  och	  C	  utdelas	  endast	  en	  gång	  till	  samma	  person	  
För	  att	  få	  högre	  utmärkelse	  ska	  som	  regel	  lägre	  utmärkelse	  erhållits	  tidigare.	  	  

Standar	  	  

Standar	  med	  graverad	  numrerad	  stång	  till	  särskild	  förtjänt	  person.	  	  

Beslut	  	  

Sektionerna	  ska	  lämna	  förslag	  till	  utdelande	  av	  utmärkelse	  till	  huvudstyrelsen	  senast	  6	  
veckor	  före	  ordinarie	  årsmöte.	  Förslaget	  ska	  följas	  av	  motivering	  och	  i	  förekommande	  
fall	  av	  meritförteckning.	  	  

Huvudstyrelsen	  beslutar	  om	  utdelning	  av	  utmärkelser.	  
För	  utdelning	  av	  hedersdiplom.	  Guldmedalj	  med	  diplom	  och	  standar	  med	  graverad	  
numrerad	  stång	  krävs	  enhälligt	  beslut	  av	  huvudstyrelsen.	  	  

Register	  	  

Kansliet	  ska	  föra	  register	  över	  utdelade	  utmärkelser	  och	  hedersmedlemmar.	  Under	  året	  
utdelade	  utmärkelser	  ska	  dokumenteras	  i	  verksamhetsberättelsen.	  	  

	  

Gamla	  Frösöiters	  utmärkelser	  och	  stipendier	  	  

August	  Stenströms	  minne	  	  

Gamla	  Frösöiter	  delar	  varje	  år	  ut	  August	  Stenströms	  minne	  som	  består	  av	  en	  pokal	  i	  
tenn.	  Pokalen	  delas	  ut	  till	  en	  ledare	  i	  Frösö	  IF	  som	  gjort	  ett	  förtjänstfullt	  arbete.	  	  

Nils	  Ivarssons	  minnesfond	  	  

Fondens	  ändamål	  är	  att	  genom	  utdelande	  av	  bidrag	  och	  stipendier	  främja	  barn	  och	  
ungdomars	  idrottsliga	  utövande	  inom	  Frösö	  IF	  samt	  utbildning	  av	  ledare	  inom	  Frösö	  IF	  
för	  sådant	  ändamål	  som	  främjar	  idrottsliga	  ändamål.	  (	  minnesfondens	  §2).	  
Fondens	  stadgar	  finns	  hos	  Gamla	  Frösöiters	  styrelse.	  	  

Beslut	  	  

Pokalen	  samt	  bidrag	  ur	  minnesfonden	  utdelas	  på	  Frösö	  Ifs	  ordinarie	  årsmötet.	  	  

Sektionerna	  ska	  lämna	  förslag	  på	  kandidater	  med	  motivering	  till	  Gamla	  Frösöiters	  
sektionsstyrelse	  senast	  6	  veckor	  före	  ordinarie	  årsmöte.	  	  

Gamla	  Frösöiter	  för	  register	  på	  utdelade	  utmärkelser	  och	  dokumenterar	  i	  sin	  
verksamhetsberättelse.	  	  

 


