Ansökan om Gestriklands Fotbollförbunds
utmärkelser för ledare och föreningar
1. Ansökan insändes ifylld till distriktsförbundet
2. Distriktsförbundet avger sitt yttrande och beslutar
TILL ERHÅLLANDE AV
GESTRIKLANDS FOTBOLLFÖRBUNDS:
Ledarmedalj i guld
Ledarmedalj i silver
Spelarmärke
Diplom till förening
Standar till förening
Vas till förening
Diplom för ledare
Diplom för ungdomsledare

□
□
□
□
□
□
□
□

FÅR VI HÄRMED FÖRESLÅ:
____________________________

(forts. tidigare erhållna utmärkelser)
Gestriklands Fotbollförbund
________________________

år_________

________________________

år_________

________________________

år_________

Riksidrottsförbundet
Förtjänsttecken

år________

Förtjänsttecken

år________

Tilltalsnamn och efternamn

DISTRIKTSFÖRBUNDETS YTTRANDE
Personnummer (samtliga 10 siffror)

_____________________________
Förening

□

Tillstyrkes

□

Avstyrkes

__________________den_______20_____

_____________________________
Underskrift

___________________________________
Distriktsförbund

___________________________________

ATT UTDELAS:

Underskrift

_______________den______20___

BESLUT

_____________________________

□

Tillfälle (Jubileum o dyl)

TIDIGARE ERHÅLLNA UTMÄRKELSER

□

Svenska Fotbollförbundet
Förtjänsttecken i guld
Förtjänsttecken i silver
Diplom för ledare
Diplom för ungdomsledare
Diplom till förening

□

□ år _____
□ år _____
□ år _____
□ år _____
□ år _____

Bifalles
Lämnas utan bifall och återsändes
till förening för bevakning
Lämnas utan bifall

__________________den_______20_____
___________________________________
Tillfälle (Jubileum o dyl)

Denna blankett gäller fr o m augusti 2005

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 nedan angivna styrelser mm och i så fall
under vilka år och i vilken egenskap?
UPPDRAG INOM SVENSKA FF
REPRESENTANTSKAPET
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FÖRBUNDSSTYRELSEN

KOMMITTÉ ELLER UTSKOTT INOM SVFF, NÄMLIGEN

UPPDRAG INOM GESTRIKLANDS FOTBOLLFÖRBUND
DISTRIKTSSTYRELSEN

KOMMITTÉ ELLER UTSKOTT

UPPDRAG INOM FÖRENING

Förening:___________________________________
Förening:____________________________
___________

FÖRENINGSSTYRELSEN, FOTBOLLSEKTIONEN, DAMFOTBOLLSEKTIONEN
funktion:
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ANDRA UPPDRAG INOM FÖRENINGAR
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UPPDRAG INOM UNGDOMSFOTBOLLEN

ÖVRIGT
Domare, tränare, revisor, RF- och DF-uppdrag
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

NOTERA att enbart dessa uppdrag i regel inte kvaliﬁcerar för utmärkelser enligt denna blankett.
För domare och tränare gäller dock särskilda regler för utmärkelser.

GESTRIKLANDS FOTBOLLFÖRBUNDS
UTMÄRKELSER
Gestrikland Fotbollförbund utdelar utmärkelser till personer och föreningar som erkänsla
för mångårigt intresserat och uppoffrande
arbete för främjande av svensk fotbollidrott.
Dessa utmärkelser är:
- Ledarmedalj i guld
- Ledarmedalj i silver
- Spelarmärke
- Diplom till förening
- Standar till förening
- Vas till förening
- Diplom för ledare
- Diplom för ungdomsledare

DIPLOMET FÖR LEDARE
Diplomet kan tilldelas person som tillhört stryrelse i 10 år, dels annan person, som nedlagt
många års, dock minst 10 års betydelsefullt
arbete för svensk fotbollidrott (styrelseuppdrag)

DIPLOM FÖR UNGDOMSLEDARE
Diplom för ungdomsledare kan tilldelas person
som ägnat sig åt arbetet med
ungdomsfotboll under minst 5 år.

NOT. För erhållande av ovannämnda utmärkelser gäller i princip att personen i fråga skall ha
varit aktiv någon gång under de senaste fem
åren. Vidare skall en tidintervall mellan de olika
utmärkelserna av fem år iakttas.

BESTÄMMELSER FÖR ANSÖKAN OM
UTMÄRKELSER
LEDARMEDALJ
Utdelas till personer som genom långvarig
verksamhet inlagt betydande förtjänster inom
fotbollidrotten. Guld efter 25 år resp. silver
efter 20 år.
SPELARMÄRKE
Utdelas till:
Herrar som har spelat minst 200 matcher
eller medverkat i representationslaget i 10 år
i samma förening.
Damer som har spelat minst 150 matcher eller medverkat i representationslaget i 7 år
i samma förening.
DIPLOM FÖR FÖRENING
Kan utdelas till förening som tillhört GFF i
10 år.
STANDAR FÖR FÖRENING
Kan utdelas till förening som tillhört GFF i
25 år.
KRISTALLVAS FÖR FÖRENING
Kan utdelas till förening som varit ansluten till
GFF i 40 - 50 - 60 - 70- - 80 - 90 - 100 - 110
år etc.

UTDELNING AV UTMÄRKELSER
Utmärkelserna kan utdelas vid föreningars
jubileum, höstmöten o dyl.
Ansökan skall vara GFF tillhanda senast 4
veckor före avsedd utdelningsdag.

