
Till RF-SISU Småland 
Med stöd av uppgifter på kommande sida får vi härmed föreslå nedanstående att mottaga 
RF-SISU:s 

Diplom Bordsstandar Specialdiplom 

Glasstatyett *Förtjänsttecken i guld

Delas ut vid: …………………………………………………………………………………………. 

…../…../20.... 

Namn: ………………………………………………………………………………………………… 

Adress: ……………………………………………………………………………………………….. 

Född: …………………………………………………………………………………………………. 

Medlem i: …………………………………………………………………………………………….. 

Organisationens adress: …………………………………………………………………………… 

…../…../20…. 

………………………………………………… 
Ordförande/Sekreterare 

Diplom 
Diplomet kan delas ut till förening 
eller SDF vid organisationens 
25-årsjubileum

Bordsstandar 
Bordsstandaret kan delas ut till förening 
eller SDF vid organisationens 
25-årsjubileum

Specialdiplom 
Ett specialdiplom med särskild text kan 
delas ut till förening eller SDF vid 
organisationens 75-årsjubileum 

Glasstatyett 
En glasstatyett med gravyr delas ut 
till förening eller SDF vid organisationens 
100-årsjubileum

Förtjänsttecken i guld* 
Förtjänsttecknet i guld delas ut till en person som 
i framträdande funktion* aktivt arbetat inom förbund i 
distriktet i minst 25 år eller inom någon av distriktets 
föreningar i minst 30 år. Förtjänsttecknet i guld delas 
ut av RF-SISU Smålands styrelse. Utmärkelsen delas 
ut på RF-SISU Smålands distriktsstämma 

Med förtjänsttecken i guld medföljer ett 
legitimationskort som utfärdas av RF-SISU 
Småland. Detta ger fritt inträde till alla tävlingar och 
uppvisningar som anordnas av föreningar och 
organisationer inom RF-SISU Småland. 

Inlämnande av förslag 
En styrelsemedlem från förbundet eller föreningen kan 
skicka in förslag med motivering till RF-SISU Småland. 
För utdelning av diplom och bordsstandar ska förslaget 
vara inne senast två veckor före tiden då utmärkelsen 
ska delas ut. Gällande utdelning av förtjänsttecken i 
guld ska förslaget vara hos RF-SISU Småland senast 
15 januari samma år som utmärkelsen önskas utdelas 
på RF-SISU Smålands distriktsstämma. 

Fylls ej i av sökande: 

Inkom: ………………………………. 

Beslut: ………………………………. 



1. Varit ledamot av DF- respektive SDF-styrelse:

………………………………………………………………..…… 

…………………………………………………………………..… 

Har då haft följande funktioner: Från år Till år 

……………………………………….. ……….. ……….. 

……………………………………….. ……….. ……….. 

………………………………………... ……….. ……….. 

………………………………………… ……….. ………... 

2. Varit ledamot av föreningsstyrelsen för: ……………………. 

Har få haft följande funktioner: Från år Till år 

Ordförande  …….….. ……….…. 

Sekreterare  …….….. …….……. 

Kassör ………... ………….. 

Ledamot ………... ……….…. 

3. Varit ledamot av föreningsstyrelsen för (sektion): ………….. 

Ordförande ……….. …………. 

Sekreterare ……….. …………. 

Kassör ……….. …………. 

Ledamot ……….. …………. 

4. Övriga meriter:

5. Innehar följande förbunds- och föreningsutmärkelser
för förtjänstarbete inom idrotten:

Fylles ej i av sökande. 
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