Bestämmelser för Värmlands Fotbollförbunds utmärkelser
Värmlands Fotbollförbund utdelar enligt nedan utmärkelser till föreningar och personer/ledare
som erkänsla för intresserat och uppoffrande arbete för främjande av distriktets fotboll
Förslagsrätt har Värmlands FF:s styrelse samt föreningsstyrelse
Följande stipulationer gäller för utdelning av utmärkelser
Förtjänsttecken i brons
5 år
Förtjänsttecken i silver
10 år
Diplom
15 år
Förtjänsttecken i guld
20 år
Glasstatyett
25 år
Kan tilldelas person som verkat på förtroendepost inom förening eller förbund
och därunder nedlagt ett betydande och energiskt arbete inom fotbollidrotten
Utmärkelserna utdelas i ovan angiven ordning och i princip skall fem år ha förflutit mellan varje
utmärkelse. Personen i fråga skall ha varit verksam i viss tid under de senaste fem åren
Vägledning vid ansökan:
Med förtroendepost menas i allmänhet ordinarie uppdrag i styrelse, kommitté
eller fotbollsektion i en flersektionsförening.
Övriga föreningsfunktionärer som inte uppfyller ovan nämnda kriterier som t ex
Lagledare, materialförvaltare, fast anställd personal inom fotbollrörelsen kan få utmärkelser
för lång och trogen tjänst
Domarnålen (guld)
Tilldelas fotbollsdomare som tjänstgjort som distrikts eller förbundsdomare inom Värmlands
fotbollförbunds tävlingsverksamhet i 15 år. Utdelas vid domarkurser eller domarklubbs jubileum
Diplom för ungdomsfotboll
För speciellt förtjänta ledare, som varit verksamma mer än 10 år, kan via VFF ansöka
om Sv. FF:s ungdomsdiplom
Frikort
Kan efter styrelsens prövning och beslut tilldelas person som är berättigad till förtjänsttecken i guld
Hedersutmärkelser
Må endast utdelas till personer som nedlagt ett synnerligen framgångsrikt, allmänt erkänt och
uppskattat arbete för fotbollidrotten dock minst under 25 år och som tidigare tilldelats VFF:s
förtjänsttecken i guld
Bordsstandar tilldelas förening vid 40 årsjubileum. Minnesgåva tilldelas förening vid
25,30,50,60,70,75,80,90 och 100-årsjubileum
Ansökan om Värmlands Fotbollförbunds utmärkelser ska göras på fastställd blankett som sänds via
VFF för yttrande. Utdelning av utmärkelser sker i samband med jubileer enligt ovan eller vid
Värmlands FF:s årsmöte . Beslutande instans är förbundets VU eller vald handläggare utom
vad gäller förtjänsttecken i guld då styrelsen är beslutande

