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Formulär för ansökan/nominering till Svenska Konståkningsförbundets utmärkelser       

 

Skickas till: 

Svenska Konståkningsförbundet 

Idrottens Hus 

114 73  STOCKHOLM  

Eller till: info@skatesweden.se  

  

Vi föreslår att nedanstående person för erhållande av Svenska Konståkningsförbundets:  

  

Förtjänsttecken, valör __________________  

  

Förtjänstmedalj, valör __________________  

(Se information i ”Riktlinjer för utmärkelser” för tilldelningskriterier)  

  

___________________________________________________________________________  

Namn  

 ___________________________________________________________________________  

Förening/SDF  

 ___________________________________________________________________________  

Födelsedatum  

 ___________________________________________________________________________  

Postadress  

 ___________________________________________________________________________  
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Utmärkelsen skickas till:  

  

________________________________________________  

SDF/förening  

  

________________________________________________  

c/o  

  

________________________________________________  

Postadress  

  

________________________________________________  

Telefon/fax/e-post till beställaren  

  

 

 

 

________________________ den _______________  

  

___________________________________________  

Namnunderskrift  
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UPPLYSNINGAR 

Var god texta, inga lösa bilagor accepteras.  

  

Är eller har vederbörande varit ledamot i någon eller några av nedan angivna styrelser och i så 

fall under vilka år och i vilken egenskap?  

  

Specialförbundsstyrelse:  

 ___________________________________ Från år: _______ till år: ________ = _______ (antal år) 

 ___________________________________ Från år: _______ till år: ________ = _______ (antal år) 

 ___________________________________ Från år: _______ till år: ________ = _______ (antal år) 

  

  

Specialdistriktsförbundsstyrelse:  

___________________________________ Från år: _______ till år: ________ = _______ (antal år) 

___________________________________ Från år: _______ till år: ________ = _______ (antal år) 

___________________________________ Från år: _______ till år: ________ = _______ (antal år) 

___________________________________ Från år: _______ till år: ________ = _______ (antal år) 

 

  

Föreningsstyrelse:  

___________________________________ Från år: _______ till år: ________ = _______ (antal år) 

___________________________________ Från år: _______ till år: ________ = _______ (antal år) 

___________________________________ Från år: _______ till år: ________ = _______ (antal år) 

___________________________________ Från år: _______ till år: ________ = _______ (antal år) 

___________________________________ Från år: _______ till år: ________ = _______ (antal år) 

___________________________________ Från år: _______ till år: ________ = _______ (antal år) 
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Har vederbörande i övrigt på ett framgångsrikt sätt främjat idrotten (när, var, hur?):  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  

Vilka utmärkelser (förenings- eller förbundsmedaljer o dylikt) för förtjänstfullt arbete inom  

idrottens innehar vederbörande (endast de viktigaste):  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 


