Bestämmelser för Nordvästra Götalands
Bordtennisförbunds utmärkelser
Följande utmärkelser finns:
*
*
*
*
*
*

Förtjänst diplom
Stora standaret
Förtjänsttecken i brons
Förtjänsttecken i silver
Förtjänsttecken i guld
Representations gåva

*
*
*
*

Spelarmärke i brons
Spelarmärke i silver
Spelarmärke i guld
Arrangörsdiplom

1. Utmärkelser till förening ansluten till Nordvästra
Götalands Bordtennisförbund (NvgBTF)
1:1 Förtjänstdiplom

Kan tilldelas förening som haft bordtennisverksamhet under minst 10 år.

1:2 Hedersgåva

Kan tilldelas förening som framgångsrikt bedrivit bordtennisverksamhet
under minst 25 år.

1:3 Stora Standaret

Kan tilldelas förening som framgångsrikt bedrivit bordtennisverksamhet
under minst 50 år.

1:4 Utdelningstillfälle

Utmärkelserna utdelas vid NvgBTF:s årsmöte/pingisgala eller vid förenings
jubileum när NvgBTF erhållit inbjudan.

1:5 Beslutanderätt

Berättigad att besluta om utdelning tillkommer Team Sekreta och eller
NvgBTF:s styrelse.

1:6 Förslagsställare

Berättigad att lämna förslag är ledamot i NvgBTF:s styrelse samt Team
Sekreta samt styrelse för till NvgBTF ansluten förening. Förslaget skall
anges på avsedd blankett som skall vara NvgBTF tillhanda minst 5 veckor
innan utdelningstillfället

2. Utmärkelser till förtroendevalda
2:1 Förtjänstdiplom

Kan tilldelas person som tillhör NvgBTF:s organisation och/eller
ansluten förening. Denna skall under minst 5 år ha arbetat för
bordtennisens utveckling inom distriktet och skall fortfarande vara
aktiv.

2:2 Förtjänsttecken i brons

Kan tilldelas person som tillhör NvgBTF:s organisation och/eller
ansluten förening. Denna skall under minst 10 år ha arbetat för
bordtennisens utveckling inom distriktet och skall fortfarande vara
aktiv. Skall tidigare ha erhållit NvgBTF:s diplom.

2:3 Förtjänsttecken i silver

Kan tilldelas person som tillhör NvgBTF:s organisation och/eller
ansluten förening. Denna skall under minst 20 år ha arbetat för
bordtennisens utveckling inom distriktet och skall fortfarande vara
aktiv. Skall tidigare ha erhållit NvgBTF:s bronstecken.

2:4 Förtjänsttecken i guld

Kan tilldelas person som tillhör NvgBTF:s organisation och/eller
ansluten förening. Denna skall under minst 30 år ha arbetat för
bordtennisens utveckling inom distriktet och skall fortfarande vara
aktiv. Skall tidigare ha erhållit NvgBTF:s silvertecken.

2:5 Utdelningstillfälle

Utmärkelserna utdelas vid NvgBTF:s årsmöte/pingisgala eller vid
förenings jubileum när NvgBTF erhållit inbjudan.

2:6 Beslutanderätt

Berättigad att besluta om utdelning tillkommer Team Sekreta eller
styrelsen.

2:7 Förslagsställare
Se 1:6

3. Förtjänsttecken för spelare

NvgBTF:s spelarmärke kan beställas av föreningar tillhörande NvgBTF.

3:1 Spelarmärke i brons

Kan tilldelas person vars förening tillhör NvgBTF och framgångsrikt
deltagit i verksamheten under minst 10 år. Framskjutna placeringar i
mästerskapstävlingar är meriterande.

3:2 Spelarmärke i silver

Samma som 3:1 dock minst 20 år

3:3 Spelarmärke i guld

Samma som 3:1 dock minst 30 år

3:4 Utdelningstillfälle

Utmärkelsen bör utdelas vid föreningsjubileum, årsmöte eller
årsavslutning. Spelarmärket i guld kan även utdelas vid NvgBTF:s
jubileum eller årsmöte. Spelaren bör vid utdelningstillfället vara aktiv.

3:5 Beslutanderätt

Styrelsen för den förening som ansökt om utmärkelsen beslutar om
utdelning enligt ovanstående riktlinjer. Guldmärket kan även beslutas
av NvgBTF:s styrelse och/eller Team Marknad och/eller Team Sekreta.

3:6 Förslagsställare
Se 3:5

4. Utmärkelser till förtroendevalda på högtidsdag
4:1 Hedersgåva

Kan vid 50–årsdag tilldelas person som inom NvgBTF:s organsation
och/eller ansluten förening som gjort synnerliga värdefulla och
framgångsrika insatser för bordtennis inom distriktet.

4:2 Hedersgåva

Kan vid 75–årsdag tilldelas person som inom NvgBTF:s organsation
och/eller ansluten förening som gjort synnerliga värdefulla och
framgångsrika insatser för bordtennis inom distriktet.

4:3 Utdelningstillfälle

Handläggs på lämpligt sätt av Team Marknad eller Team Sekreta.

4:4 Beslutanderätt

Berättigad att besluta om utdelning tillkommer NvgBTF:s styrelse
och/eller Team Marknad och/eller Team Sekreta.

4:5 Förslagsställare

Det åligger ledamot i NvgBTF:s styrelse och/eller Team Marknad
och/eller Team Sekreta.

5. Utmärkelser till organisation eller person som INTE är
verksam inom NvgBTF
5:1 Representations gåva

Kan tilldelas organisation eller person som utfört en för bordtennisen
värdefull handling.

5:2 Utdelningstillfälle

Kan utdelas till inbjudna gäster vid NvgBTF:s årsmöte/pingisgala eller
vid NvgBTF representation hos annan bordtennis eller
idrottsorgansation.

5:3 Beslutande rätt

Berättigad att besluta om utdelning tillkommer NvgBTF:s styrelse
och/eller Team Marknad och/eller Team Sekreta

5:4 Förslagsställare
Se 4:5

6. Utmärkelser till arrangör
6.1 Arrangörsdiplom

Kan tilldelas organisation som utfört ett arrangemang inom
bordtennisen på ett föredömligt sätt.

6:2 Utdelningstillfälle

Kan utdelas vid NvgBTF:s årsmöte/pingisgala eller vid
arrangemangstillfället.

6:3 Beslutanderätt

Berättigad att besluta om utdelning tillkommer NvgBTF:s styrelse
och/eller något av NvgBTF:s team.

6:4 Förslagsställare

Alla styrelse- och teamledamöter i NvgBTF har rätt att föreslå
organisation och arrangemang.

7. Övrigt
7:1 Förtjänsttecknet i guld berättigar till fri entré inom distriktet

arrangerande tävlingar, mästerskap och seriematcher i bordtennis.

7:2 All handläggning av ärende rörande NvgBTF:s utmärkelser är
konfidentiell

Dessa bestämmelser fastställdes av Nordvästra Götalands
Bordtennisförbund,Team Sekreta 2015-11-30

