ANSÖKAN OM UTMÄRKELSE
Ansökan insänds ifylld till Bohusläns Fotbollförbund
Att utdelas:
Vi föreslår härmed att:
.....................................................................
Tilltalsnamn och efternamn

.............................................................................
Personnummer (samtliga 10 siffror)

.....................................................................
Postadress

.......... ........................................................
Postnr.

Ort

Tilldelas: ...............................................................
Ange slag av utmärkelse

Bohusläns FF:s beslut:
Bifalles
Lämnas utan bifall
.............................den ...............20 .............
....................................................................
Underskrift

................................ den.................. 20...............
.....................................................................................
Tillfälle (jubileum eller dyl.)

Tidigare erhållna utmärkelser:
Förtjänsttecken, brons
Förtjänsttecken, silver
Diplom
Ungdomsledardiplom
Domarmärket

år: .....................
år: .....................
år: .....................
år: ……………...
år: .....................

Övriga utmärkelser:
.................................... år: .....................
.................................... år: .....................
.................................... år: .....................

Upplysningar om: ........................................................................... (Den föreslagnes namn)
Upplysningarna lämnas genom att så fullständigt som möjligt besvara nedan framställda frågor.
Är eller har den föreslagne varit ledamot i någon eller några av nedanstående angivna styrelser eller
sektioner med mera och i så fall under vilka år och i vilken egenskap?
Avser uppdrag inom förening: ............................................................................(föreningens namn)

Förbunds-, Förenings-, Fotbollssektions-, Damfotbollssektionens styrelse:
Funktion ...................................................
Funktion ...................................................
Funktion ...................................................
Funktion …………………………………….
Funktion …………………………………….

år: ................ - år: .................…
år: ................ - år: ....................
år: ................ - år: ....................
år: ………….. - år: ……………..
år: ………….. - år: ……………..

(= .......…......
(= ..........…...
(= ............….
(= …………..
(= …………..

år)
år)
år)
år)
år)

år: ................ - år: .................... (= .......…......
år: ................ - år: .................... (= ..........…...
år: ………….. - år: ……………… (= …………..
år: ................ - år: .................... (= .........…....

år)
år)
år)
år)

Andra uppdrag för fotbollsidrotten:
Funktion ...................................................
Funktion ...................................................
Funktion …………………………………….
Funktion ...................................................

Uppdrag inom ungdomsfotbollen (För Ungdomsdiplom):
Funktion.................................................... år:................. - år:................….. (=..........….... år)
Funktion.................................................... år:................. - år:.................…. (=..........….... år)
Funktion.................................................... år:................. - år:..................… (=..........….... år)

Övriga uppdrag:
Domare, tränare, revisor, RF- och DF-uppdrag ect. OBS ! Enbart dessa uppdrag kvalificerar ej.
Funktion.................................................... år:................. - år:.............…..... (=..........….... år)
Funktion.................................................... år:................. - år:...............…... (=.........…..... år)
Funktion.................................................... år:................. - år:.............…..... (=.........…..... år)

Ansvarig för ansökan, som samtidigt intygar, att den föreslagne godkänner att hon/han antecknas i
Bohusläns Fotbollförbunds register över utmärkelser.
………………………………. den
Ort

/

20….

……………………………………………………
Underskrift

Bohusläns Fotbollförbunds utmärkelser.
Bohusläns Fotbollförbund utdelar utmärkelser till förtroendevalda personer och
föreningar som erkänsla för mångårigt intresserat och uppoffrande arbete för
fotbollsidrotten.

Dessa utmärkelser är:
TILL PRIVATPERSONER:

TILL FÖRENINGAR:

Diplom till ungdomsledare
Diplom till ledare
Förtjänsttecken i Brons, Silver och Guld.

Diplom till föreningar
Standar

Bestämmelser för utmärkelser.
DIPLOM TILL UNGDOMSLEDARE:
Diplom för ungdomsledare kan tilldelas person som ägnat sig åt arbete med ungdomsfotbollen i minst åtta
år.
DIPLOM TILL LEDARE:
Diplom för ledare kan tilldelas person som tillhört distriktsstyrelse, föreningsstyrelse eller
fotbollssektionsstyrelse i en flersektionsförening under minst tio år.
FÖRTJÄNSTTECKEN:
Förtjänsttecken kan tilldelas person som tillhört distriktsstyrelse, föreningsstyrelse eller fotbollssektionsstyrelse i en flersektionsförening och som genom långvarig verksamhet gjort betydande insatser för
fotbollsidrotten.
Därvid gäller följande minsta antalet verksamma år:
Brons: 15 år.
Silver: 20 år.
Guld: 25 år.
DIPLOM TILL FÖRENINGAR:
Diplom kan tilldelas förening tillhörande Bohusläns Fotbollförbund och som i minst 15 år varit ansluten till
Svenska Fotbollförbundet.
STANDAR:
Standar kan tilldelas förening tillhörande Bohusläns Fotbollförbund och som i minst 25 år varit ansluten till
Svenska Fotbollförbundet.
Standar kan vid speciella tillfällen även tilldelas person och då av styrelsen i varje särskilt fall fattat beslut.
Utmärkelserna utdelas i ovan angiven ordning och i princip skall fem år ha förflutit mellan varje
utmärkelse. Personen i fråga skall ha varit verksam viss tid under de senaste fem åren.
Utmärkelse till fotbollsdomare utdelas vid domarekurser och ombesörjes av BFFs domarekommitté.
Denna utmärkelse, Domarmärket, utdelas till domare som tjänstgjort som distrikts- eller förbundsdomare
inom Bohusläns fotbollförbunds tävlingsverksamhet.
Domarmärket finns i tre valörer, Brons, Silver och Guld. För att erhålla dessa gäller minsta antalet
verksamma år: Brons fem år, Silver tio år och Guld femton år.

Förslag om utmärkelse skall vara Bohusläns Fotbollförbunds kansli tillhanda senast två månader före
angivet utdelningsdatum.

