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UTMERKELSER 
 

Følgende statutter for NOR 92 innebandyklubb ble vedtatt på ordinært halvårsmøte 

10.10.2012: 

 

NOR92 har følgende gradering på utmerkelser til sine medlemmer og utøvere, som har 

gjort fortjenestefull innsats for Klubben, hovedgruppene eller det enkelte lag: 

  

1. Bragdmerke. 

2. Hederstegn. 

3. Gullmerke med plakett. 

4. Æresmedlemskap. 

 

 

1. Bragdmerke;  

består av foreningens logo i emalje. Med Bragdmerke følger diplom. Bragdmerke 

tildeles en utøver, trener eller en tilitsvalgt som har utmerket seg innen klubben 

aktiviteter, eller på vegne av denne.  

 

2. Hederstegnet;  

består av foreningens logo i emalje. Med hederstegnet følger diplom. 

Hederstegnet tildeles et medlem som har gjort seg særlig fortjent til det, enten som 

idrettsutøver eller tillitsvalgt i NOR92 og/eller i et høyere organisasjonsledd innen 

idretten. 

 

3. Gullmerket;  

består av foreningens Logo i emalje. Med gullmerket følger plakett i tre. 

Gullmerket tildeles et medlem som har gjort seg særlig fortjent til det. Merket 

tildeles personer som i en årrekke har gjort en betydelig innsats som aktiv utøver 

eller som tillitsvalgt i NOR92. Tillitsverv i krets og/eller forbund, i tillegg, forsterker 

kandidaturet. Det samme gjelder om en utøver er eller har vært blant landets 

fremste innen klubbens idrett, helst med representasjonsoppgaver.  

 

Forslag på kandidater til bragdmerke, hederstegn og gullmerke, kan komme fra 

avdelingsstyrene, enkeltmedlemer eller hovedstyret. Forslaget kan rettes til det 

styret der kandidaten har virket og gjort seg fortjent til en slik innstilling. Innstillingen 

skal behandles og vedtas av respektive styre og oversendes Hovedstyre senest en 

måned før eventuell utdeling finner sted.  

 

Med oppgaven skal det følge en oversikt over de forskjellige kandidaters data, og 

prestasjoner. Hovedstyre fatter endelig beslutning. Disse utmerkelser utdeles av 

Hovedstyrets ledere, eller dennes stedfortreder, fortrinnsvis på foreningens årsfest. 

Ingen kan tildeles foreningens  gullmerke uten først å inneha hederstegnet. 
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4. Æresmedlemskap;  

æresmedlemmer tildeles plakett. Til æresmedlemmer kan det kun utnevnes 

medlemmer som har ytt foreningen store tjenester over en lengre periode. Et 

æresmedlem skal utnevnes av årsmøte i NOR92 etter hovedstyrebehandling av 

begrunnet forlsag.  

 

Forslag på æresmedlem kan oversendes fra enkeltmedlemmer, avdelingsstyrene, 

hovedstyre eller egen arbeidsgruppe nedsatt på årsmøte eller halvårsmøte. 

Hovedstyrets leder forestår seremonien i årsmøtet. 

 

 

 


