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Ansökan om
Hälsinglands Fotbollförbunds utmärkelser

Insändes till Hälsinglands Fotbollförbund
AVSER HFF:s

□
□
□
□
□
□
□

KANSLIETS YTTRANDE

Förtjänstplakett
Förtjänstdiplom
Förtjänsttecken i guld
Medalj med miniatyr i silver/guld
Standar
SvFF diplom för ledare
SvFF diplom för ungdomsledare

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_______________________________________________________

FÖRSLAG

BESLUT

_______________________________________________________
Förening/Tilltalsnamn och efternamn

□

Bifalles

□

Lämnas utan bifall

_______________________________________________________
Personnummer (10 siffror)

_______________________________________________________
Bostadsadress

_______________________________________________________
Postadress

Söderhamn ________________________
HÄLSINGLANDS FOTBOLLFÖRBUND

_______________________________________________________
Förening

________________________________________________________
Namn

UTDELAS

Godkännande om anteckning i HFF:s
utmärkelseregister

_____________________________________

____________________________________

Datum

Datum

________________________________________________________
Tillfälle

______________________________________________________
Underskrift

Denna blankett gäller fr o m 2006-09-01
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UPPDRAG

_____________________________________________________________________________
Namn

SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET
Representantskapet (ledamotskap) __________________________ 19

- 19

(=

år)

Förbundsstyrelsen (styrelseuppdrag) ________________________ 19

- 19

(=

år)

Funktion: ________________________________________________ 19

- 19

(=

år)

Funktion: _________________________________________________ 19

- 19

(=

år)

Funktion: _________________________________________________ 19

- 19

(=

år)

Funktion: _________________________________________________ 19

- 19

(=

år)

Funktion: _________________________________________________ 19

- 19

(=

år)

Funktion: _________________________________________________ 19

- 19

(=

år)

HÄLSINGLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Distriktsstyrelsen

FÖRENING
Föreningsstyrelsen, fotbollssektionens styrelse, damfotbollssektionens styrelse
Funktion: _________________________________________________ 19

- 19

(=

år)

Funktion: _________________________________________________ 19

- 19

(=

år)

Funktion: _________________________________________________ 19

- 19

(=

år)

Funktion: _________________________________________________ 19

- 19

(=

år)

Funktion: _________________________________________________ 19

- 19

(=

år)

Funktion: _________________________________________________ 19

- 19

(=

år)

UNGDOMSFOTBOLLEN
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ANDRA UPPDRAG ÄN STYRELSEUPPDRAG
Funktion: _________________________________________________ 19

- 19

(=

år)

Funktion: _________________________________________________ 19

- 19

(=

år)

Funktion: _________________________________________________ 19

- 19

(=

år)

Funktion: _________________________________________________ 19

- 19

(=

år)

Funktion: _________________________________________________ 19

- 19

(=

år)

Funktion: _________________________________________________ 19

- 19

(=

år)

Tidigare erhållna utmärkelser
SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET
Förtjänstmedalj i guld
år ________
Förtjänsttecken i guld
år ________
Förtjänsttecken i silver
år ________
Diplom för förening
år ________
Diplom för ledare
år ________
Diplom för ungdomsledare år ________

HÄLSINGLANDS FOTBOLLFÖRBUND
Förtjänstplakett i guld
år ________
Förtjänstplakett i silver
år ________
Förtjänstdiplom
år ________
Förtjänsttecken i guld
år ________
Medalj med min i guld
år ________
Medalj med min i silver
år ________
Standar
år ________

RIKSIDROTTSFÖRBUNDET
Förtjänsttecken i guld
Förtjänstdiplom

år ________
år ________
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HÄLSINGLANDS FOTBOLLFÖRBUNDS UTMÄRKELSER
Hälsinglands Fotbollförbund utdelar utmärkelser till personer och föreningar som erkänsla för
mångårigt intresserat och uppoffrande arbete för fotbollidrotten.
Dessa utmärkelser är:
* Förtjänstplakett
* Förtjänstdiplom
* Förtjänsttecken i guld
* Medalj med miniatyr i guld och silver
* Standar
* SvFF:s diplom för ledare
* SvFF:s diplom för ungdomsledare

Slag
Förtjänstplakett
(utdelas i etui)

Förtjänstdiplom
(utdelas inramat)

Förtjänsttecken i guld
(förgyllt, numrerat)

Utdelas till
Förening och förbund

Krav
Silver efter 25 års verksamhet
Guld efter 50 års verksamhet

Person och organisation

Lämnat värdefullt stöd fotbollidrotten

Styrelseledamot
Föreningsledare vid
jubileum eller högtidsdag
Lagledare
Förening
Person, förening, förbund

6 år i HFF‐styrelsen
10 års verksamhet

Styrelseledamot
Föreningsledare vid
jubileum eller högtidsdag
Domare
Person

10 år i HFF‐styrelsen
20 års verksamhet, styrelse, sektion, lagledare

Årets DM‐segrare, SDM och JDM
Seger i förbundsserie
Värdefullt arbete åt fotbollidrotten
inom eller utom distriktet.

15 års verksamhet i distriktet
Förtjänstfullt arbete inom eller utom
distriktet

Medalj grön/vitt band
(med miniatyr, guld 18k,
silver, i etui)

Styrelseledamot i HFF
Idrottsman och förening
Person som fått silver
Person som fått förtj.tecken
Spelare i förening

Guld efter 20 års verksamhet
Guld vid synnerligen förnämlig prestation
Guld efter fortsatt arbete
Silver efter fortsatt arbete
Silver och brons (utan minitayr och etui)
i HFF:s tävlingar

Standar
(med stång)

Person, förening, förbund,
organisation, kommun

Jubiléer, högtidsdagar mm

SvFF diplom för ledare
(utdelas inramat)

Person

Förenings‐ och/eller distrikts‐
styrelse minst 15 år

SvFF diplom för u‐ledare
(utdelas inramat)

Person

Ungdomsfotboll under minst 10 år

2006‐09‐01

