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Ändring Datum  Ärende 
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§ I 3, p 2 2010-08-18 Förening har tilldelats förslagsrätt 
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Om inte annat särskilt anges menas med: 
GULD – Förgylld metall, SILVER – Försilvrad metall, BRONS – Bronserad metall 
 
 

§ I 1  Förtjänstdiplom 
1. Tilldelning 

Förtjänstdiplom kan tilldelas enskild person eller organisation inom eller utom SvBF, efter 
vissa års verksamhet. Person/organisation som kan komma ifråga är: 

 
a)  Enskild person som uppfyllt angivna minimikrav enligt § I 4. 
b)  SDF efter minst 15 år och förening efter minst 25 år. 
c) Person eller organisation som på annat sätt under flera år verkat för Svensk Bowling. 

 
2. Förslagsrätt 

Förslagsrätt har SvBF-styrelseledamot samt SDF-styrelse. Förening som önskar söka 
förtjänstdiplom för medlem ska insända sådant förslag till respektive SDF-styrelse, minst 
60 dagar före tilltänkt utdelningsdatum. 
 

3. Beslut 
Beslut om förtjänstdiplom kan tas av SvBF:s generalsekreterare, som rapporterar till 
Förbundsstyrelsen vid nästkommande sammanträde.  

 
 

§ I 2  Förtjänstmärke  
1. Tilldelning 

Förtjänstmärke i silver eller guld kan tilldelas person inom SvBF eller dess 
underorganisationer som under flera år på olika sätt verkat för respektive organisation eller 
Svensk Bowling. Förtjänstmärke kan tilldelas enskild person som uppfyllt angivna krav 
enligt § I 4. 

 
2. Förslagsrätt 

Förslagsrätt har SvBF-styrelseledamot samt SDF-styrelse. Förening som önskar söka 
förtjänstmärke för medlem ska insända sådant förslag till respektive SDF-styrelse, minst 60 
dagar före tilltänkt utdelningsdatum. 

 
3. Beslut 

Beslut om förtjänstmärke kan tas av SvBF:s generalsekreterare, som rapporterar till 
Förbundsstyrelsen vid nästkommande sammanträde. 

 
 

§ I 3  Hedersmedalj 
1. Tilldelning 

SvBF:s hedersmedalj utdelas i silver eller guld. Den förgyllda medaljen är SvBF:s högsta 
utmärkelse. Hedersmedaljen tilldelas person efter mångårigt nitiskt arbete som gagnat 
SvBF och bowlingen eller på annat synnerligen förtjänstfullt sätt medverkat till SvBF:s 
utveckling och framgång. Medaljen kan även tilldelas svensk eller utländsk person som 
SvBF vill hedra för betydande insatser för svensk eller internationell bowling. 
Hedersmedaljen bäres i blågult band. Miniatyrnål i silver respektive guld medföljer 
medaljen. Hedersmedalj kan tilldelas enskild person som uppfyllt angivna minimikrav 
enligt § I 4. 
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2. Förslagsrätt 
Förslagsrätt har SvBF-styrelseledamot samt SDF-styrelse. Förening som önskar söka 
hedersmedalj för medlem ska insända sådant förslag till respektive SDF-styrelse, minst 60 
dagar före tilltänkt utdelningsdatum. 

 
3. Beslut 

Beslut om hedersmedalj tas av Förbundsstyrelsen genom 2/3-dels majoritet av närvarande 
ledamöter. 

 
 

§ I 4  Tjänstgöringskrav 
I nedanstående tabell anges antal år som minst krävs för respektive utmärkelse. Antalet år 
behöver inte vara i följd, men totalt uppfyllda. Person kan tillgodoräknas uppdrag i flera olika 
föreningar och flera olika SDF. Uppdrag i s.k. alliansstyrelse, samt uppdrag i huvudstyrelse för 
flersektionsförening jämställs med motsvarande uppdrag i föreningsstyrelse. Person med uppdrag 
i sådan huvudstyrelse måste samtidigt vara aktiv spelare eller ledare inom Bowlingsporten. 
Person som är anställd kan erhålla högre utmärkelse än förtjänstdiplom endast om denne har 
minst fem år som ideellt arbetande inom SvBF, SDF eller förening. 
 
Om man har mer än ett uppdrag under samma tidsperiod, för man tillgodoräkna sig: 
- endast ett uppdrag på varje nivå (SvBF/SDF/förening) 
- högst två nivåer per tidsperiod 
 
Nivå Uppdrag Förtjänst- 

diplom 
Förtjänstmärke Hedersmedalj 
Silver Guld Silver Guld 

SvBF Ordförande, kassör, sekreterare 5 5 7 9 13 
Övriga styrelseledamöter 5 5 10 13 18 
Kommittéledamot, revisor, 
valberedning, anställd 

5 7 10 13 18 

SDF Ordförande, kassör, sekreterare 5 7 10 13 18 
Övriga styrelseledamöter 5 10 15 18 24 
Kommittéledamot, revisor, 
valberedning, anställd 

10 15 20 25 35 

Förening Ordförande, kassör, sekreterare 10 15 20 25 35 
Övriga styrelseledamöter, 
tävlingsansvarig, 
ungdomsledare, UK/lagledare, 
revisor, valberedning 

15 20 25 35 40 

 
Kommentar: Vid ansökningstillfället tilldelas person endast den högsta utmärkelse den då 

meriterat sig för, oavsett om denne tidigare erhållit lägre utmärkelse eller inte. 

Förtjänstdiplom kan dock utdelas samtidigt med annan utmärkelse till person i 

de fall denne inte tidigare erhållit diplomet. 
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§ I 5  Bordsstandar 
1. Tilldelning 

Förbundets bordsstandar med inskription kan tilldelas såväl svensk som utländsk person 
eller organisation, vilken under flera år förtjänstfullt verkat för bowlingen eller främjat 
förbundets internationella verksamhet. 

 
2. Förslagsrätt 

Förslagsrätt har SvBF-styrelseledamot samt SDF-styrelse. 
 
3. Beslut 

Beslut om Bordsstandar tas av Förbundsstyrelsen genom 2/3-dels majoritet av närvarande 
ledamöter. 

 
 

§ I 6  Bruno Söderström-Plaketten  
1. Tilldelning 

Bruno Söderström-plaketten i brons, silver eller guld kan tilldelas enskild svensk eller 
utländsk person, eller SvBF utomstående organisation, som minne av och tack från SvBF 
för särskilt betydelsefullt arbete som gagnat förbundet och dess verksamhet. Plaketten kan 
även tilldelas SDF eller förening efter femtio (50), sjuttiofem (75) resp. ett hundra (100) års 
förtjänstfullt arbete för svensk bowlingidrott. 

 
2. Förslagsrätt 

Förslagsrätt har SvBF-styrelseledamot samt SDF-styrelse. 
 
3. Beslut 

Beslut om Bruno Söderström-Plaketten tas av Förbundsstyrelsen genom 2/3-dels majoritet 
av närvarande ledamöter. 


