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Svenska Bandyförbundets utmärkelser
Bakgrund
Nuvarande bestämmelser för utmärkelser i Svenska Bandyförbundet (SBF) reviderades senast 1993,
således för ca 20 år sedan. Det finns många skäl för en total översyn med hänsyn till att synen på och
värderingarna av olika utmärkelser hela tiden förändras. Kännetecknande för SBF:s utmärkelser är att
de är många och att vissa utmärkelser mycket sällan delas ut. Regeln att utmärkelser ska delas ut till
endast ledare i centrala organisationer och i undantagsfall till föreningsledare har under senare år
luckrats upp. Detta har inneburit att föreningar som ansökt om utmärkelser i regel har fått dessa för
utdelning till förtjänta ledare i föreningarna.
Det kan också noteras att domarna av tradition har haft relativt många utmärkelser som Regel- och
domarkommittén har ansvarat för.
En revidering av bestämmelserna för utmärkelser för både bandyledare och föreningar är mot den
bakgrunden angelägen att genomföra med en begränsning av antalet utmärkelser och tydliga krav
för att få utmärkelsen.

Uppdrag
Förbundets generalsekreterare Marcus Norman har gett Karl-Erik Eckemark i uppdrag att göra en
total översyn av förbundets utmärkelser och lämna ett förslag till Förbundets styrelse för beslut.
I projektet har adjungerats Birgitta Larsson, Hans-Eric Bengtsson, Per Selin och Fanny Nikula.

Utmärkelser för ledare och enskilda personer
Nuläge
I nuvarande bestämmelser finns det tio olika utmärkelser för ledare och enskilda personer inom eller
utom förbundets organisation.
I nuvarande bestämmelser anges, att det är bandyledare i de centrala organisationerna och I SDF
som ska erhålla utmärkelser. Endast i undantagsfall kan föreningsledare tilldelas utmärkelser, såvida
denne gjort ”betydande insatser i centrala sammanhang utöver klubbarbetet”. På senare år har man
dock frångått den regeln och belönat ledare på föreningsnivå i allt större utsträckning.
Som regel gäller också att ledare ska ha erhållit utmärkelse på lägre nivå, innan man kan få en högre
utmärkelse.
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Förslag
Antalet utmärkelser begränsas till sex stycken för ledare och enskilda personer inom och utom
Förbundet. Det är också viktigt att för varje utmärkelse klargöra vem som är beslutsfattare i
Förbundet.
Arbetsgruppen föreslår att utmärkelser kan utdelas till ledare och enskilda personer på förbundsdistrikts och/ eller föreningsnivå som på ett förtjänstfullt sätt verkat inom bandysporten oavsett
organisationstillhörighet.
Kravet på att man måste få den lägre utmärkelsen innan en högre kan erhållas slopas. Det kan vara
olika tillfälligheter som gör att en enskild person inte har fått en viss utmärkelse tidigare, när det är
aktuellt att söka utmärkelser för välförtjänta ledare.
Följande utmärkelser utdelas till ledare och enskilda personer efter ansökan till Förbundet och
Förbundets beslut.

Ungdomsledardiplom
Diplom utdelas till enskild person som gjort förtjänstfulla insatser för ungdomsbandyn under minst
10 år som ungdomsledare eller som instruktör för bandyn.
Beslutande: Generalsekreteraren

Diplom
A. Tilldelas enskild person för minst 10 års synnerligen förtjänstfullt arbete som administrativ eller
sportslig ledare inom bandysporten på förbunds- distrikts- och/eller föreningsnivå.
B. Tilldelas enskild person inom eller utom Förbundet som på ett jämförbart sätt gjort avgörande
insatser för bandysportens utveckling t.ex. vid tillkomsten av bandyplan eller som synnerligen god
ambassadör för bandysporten.
Beslutande: Generalsekreteraren
Nya diplom
Nya förslag till Ungdomsledardiplom och nytt diplom har tagits fram av Förbundets
marknadsavdelning som är både ändamålsenliga och prydliga. Se bilaga 1 och bilaga 2.
Diplomen ska vara inramade vid överlämnandet.

Silvermedalj
A. Tilldelas person som under minst 20 år utfört ett synnerligen förtjänstfull arbete och innehaft
förtroendeposter eller på annat synnerligen förtjänstfullt sätt verkat inom bandysporten på
förenings-, distrikts- och/eller central nivå.
B. Tilldelas enskild person som på fullt jämförbart sätt gagnat och verkat för Förbundets
utveckling och verksamhet.
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Beslutande: Förbundets styrelse
Kravet för silvermedalj har höjts från 15 till 20 års ledararbete mot bakgrund av att bronsplakett
slopas. Se nedan!

Guldmedalj
A. Tilldelas person som under lång tid har gjort bandysporten synnerligen stora förtjänster och
med stor skicklighet verkat inom förbundet.
B. Tilldelas person som på annat sätt på ett utmärkt förtjänstfullt sätt gagnat Förbundets
verksamhet och utveckling.
Beslutande: Förbundets styrelse
Det bör observeras att enskild person kan få guldmedalj även om denne inte fått silvermedalj
tidigare.
Förbundets högsta utmärkelse Guldmedalj ska som regel utdelas på Förbundets Årsmöte.
Person som fått Förbundets Silvermedalj eller Guldmedalj erhåller ett legitimationskort som
berättigar till fri entré till av Förbundet och dess organisationer ordnade matcher.

Slopade utmärkelser
Följande utmärkelser föreslås utgå:
Bronsplakett
Utgår som utmärkelse för enskild person men behålls för föreningar. Se nedan.
Silverplakett
Utgår som utmärkelse för enskild person men behålls för föreningar. Se nedan.
Järnmedaljong
Järnmedaljong har varit Förbundets högsta utmärkelse tidigare. Mot bakgrund av att det under årens
lopp har varit väldigt få personer som erhållit järnmedaljong kan den slopas. Utmärkelsen känns inte
riktigt ”modern” längre. Förbundets högsta utmärkelse blir således Guldmedalj, som har det
symbolvärdet av att vara den finaste utmärkelsen i de flesta sammanhang.
Manschettknappar
Fyller ingen funktion längre
Slipsnål
Fyller ingen funktion längre
Styrelsemärke
Fyller ingen funktion längre
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Utmärkelser för Föreningar
Nuläge
Föreningar och ”andra” organisationer kan få utmärkelser vid fyllda jämt antal år, som utdelas vid
jubiléer. Det finns tre utmärkelser:
Diplom: För 20 års verksamhet
Bronsplakett: För 40 års verksamhet
Silverplakett: För 60 års verksamhet
Förslag
Nuvarande utmärkelser för föreningar utökas med guldplakett för 100 års verksamhet. Kraven på
antal verksamma år för nuvarande utmärkelser höjs med tanke på att de flesta föreningar har blivit
20 år äldre sedan den förra revisonen. Tidigare har även distrikt fått utmärkelser. Detta bör utgå, då
distriktens organisation är en del av Förbundets organisation och kan ändras över tid.
Beträffande utmärkelser för ”andra organisationer” så bibehålls endast diplomet. Bronsplakett,
Silverplakett eller Guldplakett med krav på förtjänstfullt arbete för bandysporten bedöms inte vara
aktuellt att dela ut i framtiden. Dessa utmärkelser fyller ingen funktion för andra organisationer.

Diplom
A. Diplom tilldelas bandyförening för minst 25 års förtjänstfullt arbete som aktiv bandyförening.
B. Tilldelas annan extern organisation, kommun eller myndighet som på ett synnerligen förtjänstfullt
sätt befrämjat bandysporten eller Förbundets verksamhet.
Beslutande: Generalsekreteraren
Nya förslag till diplom har tagits fram av Förbundets marknadsavdelning som är både ändamålsenliga
och som visar varför utmärkelsen utdelats. Diplomen ska vara inramade vid överlämnandet.
Se bilaga 3 och 4.

Bronsplakett
Tilldelas bandyförening för minst 50 års förtjänstfullt arbete som aktiv förening inom bandysporten.
Beslutande: Styrelsen

Silverplakett
Tilldelas förening för minst 75 års förtjänstfullt arbete som aktiv förening inom bandysporten.
Beslutande: Styrelsen

Guldplakett
Tilldelas förening för minst 100 års förtjänstfullt arbete som aktiv förening inom bandysporten.
Beslutande: Styrelsen
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Utmärkelser för domare
Nuläge
Domarna har av tradition relativt många utmärkelser. Flera av utmärkelserna är mera av
”kamratnatur” vid speciella händelser.
Totalt finns det i nuvarande bestämmelser sju utmärkelser även om några kanske inte delas ut
längre. Beslutande enligt bestämmelserna är VU i samråd med RDK.
Förslag
Antalet utmärkelser begränsas till tre:
Förtjänstmärket ”Stor Grabb”
Silvermedalj
Guldmedalj (ny utmärkelse)
Fäljande utmärkelser utgår således:
Slipshållare: Till domare som dömer sin första SM-final
Förtjänstdiplom: Till domare som dömt 100 allsvenska matcher
Armbandsur och vimpel: Till domare som dömt 200 allsvenska matcher
Glasvas: Till elitdomare som fyllt 50 år
Domarklocka: Till två yngre lovande domare

Förtjänstmärket ”Stor Grabb”
Förtjänstmärket ”Stor Grabb” tilldelas domare efter minst 10 år som elitdomare och som dömt minst
200 matcher sammantaget i elitserien, SM-slutspel, kval till elitserien.
Beslutande: Tävlingsenheten på Förbundets kansli i samråd med RDK. Tävlingsenheten är ansvarig
för registrering av matcher och statistik.
Tävlingsenheten är också ansvarig för att Förtjänsttecknet delas ut på ett högtidligt sätt med
assistans från Förbundets styrelse och RDK.

Silvermedalj
A. Tilldelas domare som verkat som förbundsdomare, distriktsdomare och/eller elitdomare
sammantaget i minst 20 år.
B. Tilldelas elitdomare som dömt sammantaget minst 300 elitmatcher, SM-slutspel och kval till
elitserien.
Beslutande: Förbundets styrelse
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Tävlingsenheten är ansvarig för registrering av matcher och statistik.

Guldmedalj
Tilldelas domare som under lång tid verkat som domare på ett synnerligen förtjänstfullt sätt och som
med stor skicklighet verkat inom Förbundet.
Beslutande: Förbundets styrelse
Innehavare av Silvermedalj eller Guldmedalj erhåller legitimationskort som berättigar till fritt inträde
till bandymacher som arrangeras av Svenska Bandyförbundet.
Anmärkning: Nuvarande bestämmelser innebär att innehavare av ”Förtjänstmärket” erhåller
legitimationskort. Förslaget innebär således samma krav som gäller för ideellt verkande ledare.

Utmärkelser för spelare
Spelarmärket ”Stora grabbars märke”
Eftersom antalet landskamper är betydligt flera och att VM spelas varje är det befogat att höja
kraven på antalet poäng för att erhålla spelarmärket. Även på ungdomssidan är det flera
landskamper än tidigare.
Förslaget innebär att kraven höjs från nuvarande 40 poäng till 60 poäng.
Poängberäkningen är följande:
Aktivitet

Poäng

A-landskamp
U-landskamp
VM-guld
SM-guld
VM-guld U23,P19, P 17

1
0,5
2
1
1

Spelarmärket ”Stora Tjejers Märke”
Kraven på antalet poäng för spelarmärket höjs från nuvarande 20 poäng till 40 poäng mot bakgrund
av att F-landskamper ska räknas, och att det spelas flera landskamper numera efter införandet av
VM.
Poängberäkningen är följande:
Aktivitet

Poäng

A-landskamp
VM-guld
F-landskamp
VM-guld för F17,F19
SM-guld

1
2
0,5
1
1
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Registrering och statistik samt utdelning av utmärkelser
Förbundets Tävlingsenhet är ansvarig för registrering och statistik av poängen för Spelarmärkena för
Grabbar och Tjejer.
Tävlingsenheten är också ansvarig för att spelarmärkena delas ut vid landskamper på ett högtidligt
sätt med representation från Förbundets styrelse.
Spelare som erhållit ”Spelarmärket” tilldelas ett legitimationskort som ger spelarna tillträde till alla av
Svenska Bandyförbundet arrangerade bandymatcher.

Övriga utmärkelser
Förbundets standar
A. Förbundets standar utdelas till enskild person vid speciella tillfällen då Förbundets övriga
utmärkelser inte är aktuella. Exempel på detta är utmärkta insatser vid arrangemang t.ex.
VM, landskamper, SM-finaler. Enskild person kan också tilldelas standar för speciella insatser
i projekt som gagnat Förbundets verksamhet på ett förtjänstfullt sätt.
B. Standar kan utdelas vid Internationella kongresser och landskamper till ledamöter i
internationella organ och arrangörer.
C. Standar kan utdelas till bandyföreningar vid jubiléer och liknande då andra utmärkelser inte
är aktuella.
Beslutande: Generalsekreteraren

Förbundsnål
Tilldelas enskilda personer som gjort sig förtjänta av Förbundets tacksamhet vid SM-finaler, jubiléer,
invigningar m.m.
En ny Förbundsnål bör tas fram som skiljer sig och är lite ”finare” än nuvarande ”pins”.
Beslutande: Generalsekreteraren eller Förbundets representant vid aktuellt tillfälle

Mästerskapstecken för spelare och segrande lag
Förbundets tävlingsenhet är ansvarig för följande:
-

SM-plaketter för seniorer och juniorer

-

Medaljer till övriga deltagande lag i SM-finalerna
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-

Utmärkelser och priser till segande lag i förbundsserierna

-

Utmärkelser och priser till segrande lag i skolturneringar och ungdomstävlingar

Tävlingsenheten är också ansvarig för att utmärkelserna delas ut på ett uppmärksammat sätt och
ansvarar för att prisutdelare utses.

Förbundsgåvor
Förbundsgåvor av olika slag kan tilldelas enskilda personer både inom Förbundet och till externa
personer för att visa Förbundets uppskattning för speciella tjänster.
Förbundsgåvor kan också vara aktuella vi landskamper till spelare och domare i både det egna laget
och till moståndarlaget.
Förbundets Marknadsavdelning är ansvarig för att ta fram lämpliga gåvor och att förnya sortimentet
vid behov.
Beslutande: Generalsekreteraren eller Förbundets representant vid aktuellt tillfälle.

Uppvaktningar
Beträffande uppvaktningar till enskild person eller förening som fyller jämna år finns det en
instruktion ”Riktlinjer för Uppvaktningar” som förbundets Finansberedning är ansvarig för.
Se bilaga 5.
Riktlinjerna bör ses över av Finansberedningen. Uppvaktningar av SDF bör utgå i kommande översyn.
Man kan också överväga om föreningar ska uppvaktas med penninggåvor och kanske nöja sig med
plaketter vid 50, 75 respektive 100 års jubileum. Det är dock viktigt att en särskild utsedd person på
Kansliet bevakar och handlägger frågorna av uppvaktningar för personer som bör uppvaktas och
uppmärksammas av Förbundet.

Ansökan om utmärkelser
Ansökan om utmärkelser görs på särskild blankett ”Ansökan om utmärkelse”. En ny reviderad
blankett har utarbetats. Se bilaga 6.
Ansökan skickas till Förbundets Kansli. Ansökningar från föreningar går på remiss till SDF för yttrande
innan beslut fattas.
Ansökan ska inlämnas till Kansliet senast 60 dagar före utdelningstillfället.
I ansökan ska klart framgå vilka meriter den sökande vill åberopa. Till ansökan ska också bifogas
styrelseprotokoll eller protokollsutdrag.
Ansökningar kan förutom av föreningar göras av SDF, Förbundsstyrelsen och deras kommittéer och
deras enskilda ledamöter.
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Bestämmelser för utmärkelser på Hemsidan
Bestämmelserna och riktlinjerna för samtliga ovan beskrivna utmärkelser och blanketten ”Ansökan
om utmärkelser” kommer att finnas på Förbundets hemsida på ”Dokumentbanken”. Se bilaga 7.
Bestämmelser och blanketter kan också rekvireras direkt från Kansliet.

Förbundsstyrelsens beslut
Förbundsstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 26 oktober 2012 att godkänna förslaget till
Svenska Bandyförbundets utmärkelser att gälla från 1 januari 2013. PM presenteras på Förbundets
hemsida under ”Förbundsinformation”.
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Bilaga 5

SVENSKA BANDYFÖRBUNDET
Finansberedningen

INSTRUKTION
Riktlinjer för uppvaktningar

Fastställd signatur:

Utfärdande enhet:

Nr – utgåva

Finansberedningen, Svenska Bandyförbundet

7 - 10

Gäller fr.o.m.

Ersätter nr

2009-11-12

07 - 00

Utarbetad av, datum och namn

Sid 1(2)

Fastställd av, datum och namn

2004-09-30
Karl-Erik Eckemark

Karl-Erik Eckemark

Riktlinjer för uppvaktningar av föreningar, Specialdistriktsförbund
(SDF), förtroendevalda och anställda inom Svenska
Bandyförbundet
Nedanstående tillfällen bör som regel uppmärksammas av Svenska Bandyförbundet
centralt och på distriktsnivå
FÖRENINGAR OCH SDF
Föreningar och SDF som fyller 50, 75 eller 100 år och som har aktiv
bandyverksamhet bör uppvaktas som regel och speciellt i de fall ett särskilt
jubileumsfirande arrangeras och till vilket förbundet är inbjudet.
Uppvaktningen sker i form av presentkort eller med present ur ett förutbestämt
sortiment av porslin eller glas.
Riktlinjer för värdet:
50 år: Värde på 1 000 kr
75 år: Värde på 2 000 kr
100 år: Värde på 5 000 kr
Om förbundet inbjuds till andra jubileer uppvaktas som regel med blommor.
SDF eller region tillsammans med SBF:s kansli ansvarar för bevakningen av aktuella
jubileer.
Uppvaktningen ombesörjs av ledamot i SBF:s styrelse, Generalsekreterare eller
representant från styrelsen i aktuellt SDF.

FÖRTROENDEVALDA OCH ANSTÄLLDA
Utmärkelser för ledare i form av diplom, medaljer och plaketter återfinns i förbundets
stadgar.
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I övrigt gäller följande riktlinjer för ledamöter i styrelser och kommittéer och för
anställd personal på både central nivå och distriktsnivå.
Avgång efter minst 10 år
Ordförande eller närmaste chef avgör lämplig uppvaktning. Som regel överlämnas en
gåva till ett värde på 1 000 kronor och vid mycket lång period som förtroendevald
eller anställd till ett värde som gäller inom ramen för gällande skatteregler.
Födelsedag 50 år
Uppvaktning sker med gåva till ett värde på 500 kronor och blommor.
Ansvarig för uppvaktningen är resp. ordförande centralt eller på distriktsnivå.
Övriga jämna födelsedagar
Resp. ordförande avgör om uppvaktning ska ske. Uppvaktning sker som regel med
blommor

15

Bilaga 6
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