
Ansökningsblankett 

Regler för Riksidrottsförbundets förtjänsttecken 
 

Förtjänsttecknet kan tilldelas 

 
 

•Endast personer som fått sitt förbunds (SF:s eller DF:s) högsta utmärkelse kan föreslås 
erhålla RF:s förtjänsttecken. I sällsynta undantagsfall kan en person som verkat i två eller flera 
förbund erhålla förtjänsttecknet utan att ha fått sitt förbunds högsta utmärkelse. 

•Inom idrottsrörelsen anställda personer som därutöver har förtroendeuppdrag i någon av idrottens 
organisationer kan erhålla RF:s förtjänsttecken. Enbart anställning meriterar inte till erhållande av 
förtjänsttecknet. 

•Enbart nationellt funktionärs-/domarskap eller uppdrag i valberedning eller revisor berättigar ej, 
generellt sett, till utmärkelse. 
• Beredningen av ansökningarna är konfidentiell. 

•Som allmän regel gäller att inte fler än 100 förtjänsttecken utdelas vid Riksidrottsmötet vartannat år, 
nästa gång är det 26–28 maj 2023 i Uppsala. Beslut om mindre avsteg från denna regel kan fattas av 

Riksidrottsstyrelsen (RS) i samband med respektive utdelning. 
 

RS utser förtjänstteckenmottagarna. För utdelande av tecknet krävs enhälligt beslut i RS. 
Förhandlingarna är förtroliga. Beslut om utdelande skall kungöras i RF:s officiella organ - Svensk Idrott. 
Förtjänsttecken utdelas normalt vid Riksidrottsmötet. 

 
OBS! Rätt att avge förslag om utdelande av tecknet har styrelserna inom specialidrottsförbunden 
(SF) och distriktsförbunden (DF) samt ledamot av riksidrottsstyrelsen (RS). 

 

Vi föreslår nedanstående idrottsledare för erhållande av RF:s förtjänsttecken: (var god texta) 
Fullständiga för- och efternamn med tilltalsnamnet understruket 

 

Personnummer 

 
E-post 

 

Adress 

 
Mobilnummer 

 

Postnummer 

 
Postort 

 

Ort och Datum 

 Insändes senast 22 augusti 2022 till: 

RF-SISU Jämtland-Härjedalen 
Box 384 
831 25 ÖSTERSUND 

 
E-post: irene.andersson@rfsisu.se 

Förbund och funktion 

 

Namnunderskrift 

 

Namnförtydligande 

 

 

 

dels den som i egenskap av föreningsledare i styrelse, kommitté, utskott eller sektion utfört 
ett framgångsrikt ledarskap under minst 30 år. 

 
dels den som i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller sektion i DF, SISU-D 

eller SDF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 25 år. 

 
dels den som i egenskap av ledamot i styrelse, kommitté, utskott eller sektion inom RF, 

SISU-riks, SOK eller SF utfört ett framgångsrikt ledarskap under minst 20 år. 

 

dels den som utfört ett framgångsrikt ledarskap i internationell, dock ej nordisk, styrelse. 

 
dels den som genom speciellt förtjänstfulla insatser på annat sätt gagnat den svenska 

idrottsrörelsen eller utländsk person som gjort svensk idrott stora tjänster eller samarbetat 
med Sverige på idrottens område. 

mailto:irene.andersson@rfsisu.se


Ansökningsblankett 
Upplysningar (var god texta nedan) OBS! Inga lösa bilagor - allt skall skrivas på blanketten. 

Den föreslagnes namn 

 
  

 Vederbörande har Från år Till år Noteringar 

1.a Varit ordförande/ledamot i RS    

1.b Varit ledamot av styrelse i SOK/SISU  
(ange vilken) 

 Har innehaft följande funktioner    

 Ordförande    

 Sekreterare/Kassör    

 Styrelseledamot    

 Ledamot (kommitté/utskott el. liknande)    

1.c Varit ledamot av SF-styrelse i   
(ange förbund) 

 Har innehaft följande funktioner    

 Ordförande    

 Sekreterare/Kassör    

 Styrelseledamot    

 Ledamot (kommitté/utskott)    

1.d Varit ledamot av DF/SISU/SDF-styrelse i  
(ange förbund) 

 Har innehaft följande funktioner    

 Ordförande    

 Sekreterare/Kassör    

 Styrelseledamot    

 Ledamot (kommitté/utskott el. liknande)    

1.e Varit ledamot av föreningsstyrelse  
(ange förening) 

 Har innehaft följande funktioner    

 Ordförande    

 Sekreterare/Kassör    

 Styrelseledamot    

 Ledamot (kommitté/utskott el.liknande)    

2 Innehaft följande internationella/europeiska 
uppdrag i (ange organisation) 

 Har innehaft följande funktioner    

 Ordförande    

 Ledamot    

 Funktion i kommitté el liknande    

3 Övriga meriter inom idrottens område    

     

     

     

4.a Har erhållit SF:s högsta utmärkelse Årtal 

 

SF 

 

4.b Har erhållit DF:s högsta utmärkelse Årtal 

 

DF 

 

5. Innehar följande högre förbundsutmärkelser för 
förtjänstfullt arbete inom idrotten 

 

6. Vi har kontrollerat om personen vart verksam i 
annat DF eller annan idrott än ovanstående 

Ja  Nej 

 


