Poängskala för VGF:s utmärkelser
1.

2.

Förbundsarbete
- ordförande
- styrelseledamot
- kommittéordförande
- ledamot av SGF-kommitté eller utredning
som arbetar på årsbasis, internationella uppdrag
- förbundsdomare (tillika kommittéledamot)

7 poäng / år
5 ”
4 ”
2 ”
2 ”

(+ 1 poäng)

Distriktsarbete
- ordförande
- styrelseledamot och kommittéordförande
- ledamot av GDF-kommitté eller utredning
- distriktsdomare (tillika kommittéledamot)
- valberedning
- revisor

5 poäng / år
3 ”
1 ”
1 ”
(+ 1 poäng)
1 ”
1 ”

3.

Klubbstyrelsearbete
- ordförande
- styrelseledamot och kommittéordförande
- kommittéledamot
- valberedning
- revisor

4 poäng /år
2 ”
1 ”
1 ”
1 ”

4.

Poängfordran SGF
Guldmärket 75 poäng, varav minst 30 förbundspoäng (SGF)
Silvermärket 50 poäng, varav minst 25 förbundspoäng (SGF och GDF) fritt spel
Förtjänstplaketten i silver 30 poäng

5

Poängfordran GDF
Guldmärke
+ VGF:s Introduktionskort, livsvarigt
Silvermärke
+ VGF:s Introduktionskort, under 10 år

50 poäng varav minst 20 förbundspoäng
30 poäng

6

Ansvar
- Klubbarna ansvarar att föra egna poäng.
- När någon går till VGF eller SGF skall klubbpoängen anmälas till VGF.
- VGF ansvarar för att uppföljning av VGF´s ledamöter lämnas till SGF och VIF
som underlag för deras utmärkelser.

7.

Riktlinjer utdelning
- Förtjänsttecken delas ut vid uppnådd poäng
- Vid enbart klubbpoäng delas förtjänsttecken ut på klubbnivå.
- Avgående klubbordförande som tilldelas silvermärke utdelas vid klubbens
årsmöte av representant från distriktstyrelsen.
- Vid både klubb- och distriktspoäng delas förtjänsttecken ut vid distriktets
årsmöte.
- När poäng för erhållande av guldmärke uppnås, delas den alltid ut vid distriktets
årsmöte.

Anm 1:

Vid samtidiga uppdrag på olika nivåer (klubb/anläggning eller förbund) ger alla uppdrag poäng
Vid samtidiga uppdrag på samma nivå räknas endast det uppdrag som ger mest poäng

Anm 2 :

Denna poängskala är ”rådgivande” för tilldelning av guldmärke och utgör tillsammans med distriktsstyrelsens
individuella bedömning underlag för beslut. För det totala bedömningen kan hänsyn också tas till
insatser/arbete inom SGF centralt. Detta gäller inte silvermärket

