
 

STADGAR FÖR 
STÖRRE OCH MINDRE FÖRTJÄNSTTECKNET 
(instiftade 1941) 
 
 
 
§ 1 Esbo Segelförening r.f.:s större förtjänsttecken kan tilldelas medlem för utomordentlig, mångårig 

administrativ verksamhet och stora förtjänster om föreningens strävanden.  
Mindre förtjänsttecknet kan tilldelas person som på förtjänstfullt sätt befrämjat föreningens 
strävanden. 

 
§ 2 Större förtjänsttecknet utdelas vid föreningsmöte och mindre förtjänsttecknet vid föreningsmöte eller 

annat av föreningen arrangerat högtidligt tillfälle. 
 
§ 3 Större förtjänsttecknet beviljas av föreningsmöte efter förslag av förtjänstteckenkommittén och 

föreningens styrelse. Beslut om beviljande bör fattas med minst 2/3 majoritet av de angivna rösterna. 
Mindre förtjänsttecknet utdelas genom beslut av förtjänstteckenkommittén. 

 
§ 4 Föreningens förtjänstteckenkommitté består av trenne (3) medlemmar, vilka innehar mindre 

förtjänsttecknet och icke tillhör styrelsen. Kommittén består av ordförande, medlem och sekreterare, 
vilka väljas på höstmötet. 

 
§ 5 På förtjänsttecknens baksida graveras innehavarens namn och årtal för utdelning. 
 
§ 6 Varje röstberättigad medlem i föreningen äger rätt att till styrelsen inkomma med förslag om utdelande 

av förtjänsttecken åt förtjänt person. Styrelsen tillställer förslagen jämte sitt utlåtande förtjänsttecken-
kommittén, som fattar beslut i saken och meddelar styrelsen skriftligen om sitt beslut. 

 
§ 7 I föreningens årsbok bör ingå en förteckning över personer som tilldelats större och mindre 

förtjänsttecknet samt om möjligt bör en tavla med teckeninnehavarnas namn upphängas i föreningens 
klubbhus. 

 
 
 
STADGAR FÖR FÖRTJÄNSTMÄRKET  
(instiftat 1986)  
 
 
 
§ 1 Esbo Segelförening r.f.:s förtjänstmärke kan utdelas till medlem för aktiv verksamhet föreningen till 

fromma, antingen på administrativ bas eller genom praktisk medverkan inom föreningslivet under mer 
än ett år. 

 
§ 2 Förtjänstmärket utdelas vid föreningsmöte eller annat av föreningen arrangerat högtidligt tillfälle. 
 
§ 3 Förtjänstmärket utdelas genom beslut av förtjänstteckenkommittén. 
 
§ 4 Föreningens förtjänstteckenkommitté består av tre (3) medlemmar, vilka innehar mindre förtjänst-

tecknet och icke tillhör styrelsen. Kommittén består av ordförande, medlem och sekreterare, vilka 
väljas på höstmötet.  

 
§ 5 På förtjänstmärkets baksida graveras innehavarens namn och årtal för utdelning. 
   
§ 6 Varje röstberättigad medlem i föreningen äger rätt att till styrelsen inkomma med förslag om 

utdelandet av förtjänstmärke åt förtjänt person. Styrelsen tillställer förslagen jämte sitt utlåtande 
förtjänstteckenkommittén, som fattar beslut i saken och meddelar styrelsen skriftligen om sitt beslut. 

 
§ 7 I föreningens årsbok bör ingå en förteckning över personer, som tilldelats förtjänstmärket. 


