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SVENSKA KONSTÅKNINGSFÖRBUNDET 

UTMÄRKELSER 

Förtjänsttecken/förtjänstmedaljer/diplom/övriga utmärkelser 

  

Syftet med utmärkelserna är att uppmärksamma förtjänstfulla ideella ledarinsatser inom 

konståkningssporten samt att uppmuntra till fortsatt ledarskap. 

 

Förtjänsttecken 
  

Kostnad: Brons 200 kr  Silver: 225 kr  Guld: 250 kr 

  

A. Förtjänsttecken i brons  

Kan tilldelas den i distrikt eller förening som under minst fem (5) år nedlagt ett särskilt intresserat 

och framgångsrikt lokalt/regionalt styrelsearbete eller annat arbete som bedöms vara värdefullt för 

idrotten i regionen.  

 

B. Förtjänsttecken i silver  

Kan tilldelas den i distrikt eller förening som tidigare erhållit förtjänsttecken i brons och under 

minst tio (10) år nedlagt ett särskilt intresserat och framgångsrikt lokalt/regionalt styrelsearbete 

eller annat arbete som bedöms vara värdefullt för idrotten i regionen. Eller till den som ej tidigare 

erhållit förtjänsttecken i brons men under minst femton (15) år nedlagt ett särskilt intresserat och 

framgångsrikt lokalt/regionalt styrelsearbete eller annat arbete som bedöms vara värdefullt för 

idrotten i regionen.  

 



 

 

 

 

 

C. Förtjänsttecken i guld  

Kan tilldelas den i distrikt eller förening som tidigare erhållit förtjänsttecken i silver och under minst 

femton (15) år nedlagt synnerligen intresserat och framgångsrikt lokalt/regionalt styrelsearbete 

eller annat arbete, som bedöms vara värdefullt för idrotten i regionen.  

  

Förslagsrätt för ovanstående förtjänsttecken har: Förbundsstyrelsens ledamöter, 

Specialdistriktförbundens styrelse samt föreningsstyrelse. 

 

Beslut om tilldelning: Svenska Konståkningsförbundet styrelse har delegerat ansvaret för beslut 

om tilldelning till förbundskansliet. 

 

Ansökan: Ansökan om utmärkelse ska göras skriftligen på fastställt formulär minst 30 dagar före 

den dag utmärkelsen skall utdelas. Formuläret hämtas på; www.skatesweden.se och skickas till 

info@skatesweden.se.  

 

Förtjänstmedalj  

  

D. Förtjänstmedalj i brons  

Kan tilldelas den som på ett förtjänstfullt sätt främjat svensk konståkning och dess utveckling.  

  

E. Förtjänstmedalj i silver   

Kan tilldelas den som under minst tio (10) år på ett förtjänstfullt sätt främjat svensk konståknings 

utveckling. Den kan även tilldelas den, som utan att ha uppfyllt nämnda tidsangivelse nedlagt ett 

särskilt intresse och gagnande arbete för svensk konståkningsutveckling.  

  

 

http://www.skatesweden.se/
mailto:info@skatesweden.se


 

 

 

 

 

F. Förtjänstmedalj i guld  

Kan tilldelas den, som intagit en ledande ställning inom svensk konståknings utveckling och under 

minst tjugo (20) år gjort sig särskilt förtjänt därav. I speciella fall kan den tilldelas även om nämnda 

tidsangivelse inte uppfyllts.  

  

 
Nominering av ovanstående förtjänstmedaljer kan göras av: Förbundsstyrelsens ledamöter, 

Specialdistriktsförbundens styrelse samt föreningsstyrelse. Nomineringen ska göras skriftligen på 

fastställt formulär som hämtas på www.skatesweden.se och skickas till info@skatesweden.se.   

  

Beslut om tilldelning: Svenska Konståkningsförbundets styrelse med minst 2/3 majoritet.  

  

Utdelning av förtjänstmedaljer: kan ske i samband med förbundets årsmöte, Convention eller 

övriga jubileumshögtider.  

  

Övriga utmärkelser 
  

G. Diplom  

Kan tilldelas organisation vid jubileum eller vid annat speciellt tillfälle.  

 

Förslagsrätt: Förbundsstyrelsens ledamöter, specialdistriktens styrelse samt föreningsstyrelse.  

Beslut om tilldelning: Svenska Konståkningsförbundet styrelse 

 

H. Bordsstandar  

Är att betrakta som Svenska Konståkningsförbundets hedersgåva och kan tilldelas enskild person, 

förening eller organisation såväl inom som utom idrottsrörelsen och såväl inom som utom landet.   

  

http://www.skatesweden.se/
mailto:info@skatesweden.se


 

 

 

 

 

I. Andra utmärkelser  

Svenska Konståkningsförbundets styrelse förbehåller sig rätten att i förekommande fall utdela 

andra utmärkelser än ovan angivna. 

 

Övrigt  
 

Utmärkelser enligt punkt D-I ovan bekostas av Svenska Konståkningsförbundet.  


