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Parasport Sveriges Utmärkelser – bestämmelser 
(nya regler från och med 2020-06-01) 
 
Allmänt 
Förbundets utmärkelsetecken kan beviljas när erforderliga kriterier uppnåtts. 
För att erhålla ett tecken ska man som regel ha erhållit tecknet innan (rangordning).  
Beslut kan inte överklagas. Nominering sker via formuläret ”Utmärkelseansökan”. 
  
Ansökan 
Nominering kan göras av Parasport Sverige centralt, av specialidrottsdistriktsförbund (SDF) 
samt av föreningar inom förbundet.  
Nominering från en förening ska först skickas in till berört SDF, som efter yttrande sänder 
ansökningsblanketten till Parasport Sveriges kansli. Övriga ansökningar skickas direkt till 
Parasport Sverige, Box 11016, 10061 Stockholm eller via e-post till kansli@parasport.se. 
 

Ansökningar ska vara förbundets kansli till handa minst tre månader före det datum 
utdelningen beräknas ske. 
 
Följande utmärkelser kan sökas för central och/eller internationell verksamhet; 
 

 Förtjänsttecken i brons 
Förtjänsttecken i brons delas ut till idrottsledare för synnerligen gagnande 
verksamhet för parasporten på central och/eller internationell nivå i minst 
(riktmärke) 10 år. Tecknet åtföljs av diplom. 
Förtjänsttecknet i brons delas ut av Parasport Sveriges styrelse. 
Beslutande organ: Parasport Sveriges Stipendie- och Utmärkelsegrupp. 
 

 Förtjänsttecken i silver 
Förtjänsttecken i silver delas ut till idrottsledare i ledande befattning inom förbundet 
centralt för mångårig synnerligen gagnande verksamhet för parasporten på central 
och/eller internationell nivå (riktmärke ca 15 år). Tecknet åtföljs av diplom. 
Förtjänsttecknet i silver delas ut av Parasport Sveriges styrelse vid ett förbundsmöte.  
Beslutande organ: Parasport Sveriges Stipendie- och Utmärkelsegrupp.  
 

 Förtjänsttecken i guld 
Förtjänsttecken i guld delas ut för mångårig verksamhet av bestående värde för 
paraporten på central och/eller internationell nivå (riktmärke ca 20 år) till särskilt 
förtjänta idrottsledare i ledande befattning inom förbundet centralt. Tecknet åtföljs 
av diplom.  
Mottagaren ska i regel tidigare ha erhållit förbundets förtjänsttecken i silver. 
Förtjänsttecknet i guld delas ut av Parasport Sveriges styrelse vid ett förbundsmöte. 
Beslutande organ: Parasport Sveriges styrelse. Beslutet ska vara enhälligt.  
 
Endast kompletta ansökningar beaktas. 
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UTMÄRKELSEANSÖKAN 

Nominering kan göras av Parasport Sverige centralt, av specialidrottsdistriktsförbund (SDF) 
samt av föreningar inom förbundet.  
Nominering från en förening ska först skickas in till berört SDF, som efter yttrande sänder 
ansökningsblanketten till Parasport Sveriges kansli.  
Övriga ansökningar skickas direkt till; 
Parasport Sverige, Box 11016, 10061 Stockholm eller via e-post till kansli@parasport.se. 
 

Ansökningar ska vara förbundets kansli till handa minst tre månader före det datum 
utdelningen beräknas ske. 
 
Vi nominerar härmed nedanstående till Parasport Sveriges utmärkelsetecken i  
 

□ Guld (20 år) □ Silver (15 år) □ Brons (10 år) 
 
NOMINERAD 

För- och efternamn  

KONTAKTPERSON BAKOM ANSÖKAN 

Namn  

E-postadress  

Telefon  

Förening, SDF, etc.  

Funktion  

SDFs YTTRANDE (gäller ej om SDF nominerar) 

□ Tillstyrker ansökan □ Avslår ansökan 

Kontaktnamn SDF  

E-post  

Telefon  

Kommentar  
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NOMINERAD 

För- och efternamn  

Hemadress  
(gata, postnr och ort)  

E-postadress  

Telefon  

Personnr  

Förening och SDF  

Tidigare utmärkelser 
(valör och årtal)  

 

Uppdrag och befattningar Fr.o.m. år T.o.m. år 

   

   

   

   

   

Övriga meriter/upplysningar 

 

 

 

 

 

UTDELNING (ange önskat utdelningsdatum, gäller endast bronsutmärkelse) 

 

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT 

□ Tillstyrker ansökan □ Avslår ansökan 

Datum för beslut  

Övrigt  

 
 
 


