Svenska Gång- och Vandrarförbundet
Vi sätter Sverige på fötter

Riktlinjer för Utmärkelser
RIKTLINJER för utdelning av vissa utmärkelser.
Förbundets utmärkelser utdelas enl. av Förbundsstyrelsen antagna regler. Utöver reglerna har
nedanstående riktlinjer utarbetats och antagits av Förbundsstyrelsen.
Grad och kvalitet i utförd prestation eller insats utgör grund för bedömningen.
Nedan angivna tidsvärden avser person eller organisation verksam inom förbundet och gäller
för normal insats och duglighet. Individuell bedömning sker.
Person och organisation utanför förbundet bedöms efter sammanlagd nytta för förbundet.
A. Ungefärliga tidsvärden för enskild person inom förbundets organisationer
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Sektionsstyrelse jämställs med föreningsstyrelse.
Suppleant- och revisoruppdrag bedöms efter närmast lägre nivå (kolumn).
För person vilken haft uppdrag i mer än en nivå (förening, SDF resp SGVF) samtidigt
summeras tidsvärdet. *)
*) Har person haft uppdrag inom flera nivåer samtidigt, summeras tidsvärdet.
Ex: En person har under 8 år samtidigt varit föreningsordf., SDF-ordf. Och SGVF-ordf.
samt har redan FT-guld. Vederbörande erhåller
8 + 8 + 8 = 1.05, alltså över 1, d v s klarar gränsen för FM-guld.
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ledamot av föreningsstyrelse eller motsv. i SGVF-förening
ledamot av SDF:s styrelse eller kommittéer/utskott, domare
propagandaledare i SDF, ungdoms-, gångiadenledare etc
domaransvarig i SDF
ledamot i någon av SGVF:s kommittéer/utskott
ledamot av SGVF:s styrelse
ledamot i SGVF:s VU
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B. Ungefärliga tidsvärden för aktiv SGVF- ansluten förening
Förtjänstdiplom (inramat) efter ca 10-års verksamhet
Hedersplakett, brons
efter ca 15-års verksamhet
Hedersplakett, silver
efter ca 25-års verksamhet
Hedersplakett, guld
efter ca 40-års verksamhet
Bordsstandar efter ca
50-års verksamhet
och ev. vid större arr.
Kristallvas m förb. emblem
vid övriga tillfällen
SM-arrangör erhåller särskild SM-plakett
C. Ungefärliga tidsvärden för aktiva
Förtjänstdiplom vid förenings jubileum till aktiv gångare, som under många år vidSMtävlingar placerat sig bland de främsta
Hedersplakett

Män
Kvinnor

kan tilldelas aktiv gångare som uppnått nedanstående poäng enl reglerna för
Stora Grabbars märke
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D. Uppvaktningar vid jämna födelsedagar
a) enskild person som under en följd av år inom förbundet eller dess organisationer gjort en
högst förtjänstfull insats:
Bordsstandar
Efter beslut av KFU 1)
Efter beslut av KFU 1)
Efter beslut av KFU 1)
1)

vid 50-årsdag
vid 60-årsdag
vid 70-årsdag
vid 80-årsdag

om standar erhållits tidigare

b) ansluten förening och distriktsförbund (SDF):
Förtjänstdiplom (inramat) vid 25-års jubileum
Efter beslut av KFU 2)
vid 40-års jubileum
Bordsstandar
vid 50-års jubileum
3)
Efter beslut av KFU
vid 60-års jubileum och äldre
2)

om förtjänstdiplom erhållits tidigare

3)

om förtjänstdiplom och standar utdelats tidigare
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