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Statuter för beviljande av förtjänstmärken och hedersbetygelser i SFI 

 

1. Enligt förbundets stadgar väljs på förbundets höstmöte en ordförande och en till tre medlemmar 
till ett sekret utskott, som har till uppgift att besluta om utdelning av SFIs förtjänstkors samt att 
anhålla om statliga utmärkelser.  
 
 
 

2. På förslag av förbundsstyrelsen kan enskild person genom enhälligt beslut av förbundsmöte 
(vår-, höst- eller extraordinärt förbundsmöte) upptas till hedersmedlem i SFI. 
 
 
 

3. Alla övriga utmärkelser beviljas av förbundsstyrelsen. Styrelsen kan välja att i oklara fall, vända 
sig till sekreta utskottet för utlåtande. 

Utmärkelser i SFI 

SFI FÖRTJÄNSTKORSET 

Svenska Finlands Idrottsförbund tillhandahåller ett antal olika slag av utmärkelser som beviljas 

förtjänta personer inom idrottsarbetet. Förtjänstkorset instiftades några år efter att förbundet 

grundats (1912) och de första förtjänst-korsen utdelades år 1922. Förtjänstkorset förlänas som 

erkänsla för långvarigt och synnerligen förtjänstfullt arbete till förmån för SFI:s idrottskultur och 

idrott.  Förtjänstkorset kan man inte ansöka om då det är förbundets sekreta utskott som 

besluter om förbundets högsta utmärkelse. 
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Utöver det förenämnda förtjänstkorset tillhandahåller Svenska Finlands Idrottsförbund tre olika slag av 

utmärkelser som beviljas förtjänta personer inom den finlandssvenska idrotten.  

Dessa är SFIs guldplakett,  SFI:s förtjänstmärke och förtjänstplaketten i silver. 

Förbundsstyrelsen beviljar nedannämnda SFI-utmärkelser endast mot ansökan. Ansökningsblanketten 

fås från förbundskansliet eller kan laddas ned från förbundets hemsida. Ansökan bör inlämnas senast 

fem veckor före utdelning.  

 

1. SFI GULDPLAKETT (numreras) 

Guldplaketten instiftades år 1962 (Lovisa Tor erhöll den första) och är förbundets näst högsta 

förtjänsttecken. Guldplakett kan beviljas en person som fungerat en lång tid (minimi 10 år) som 

ordförande/ledare för en medlemsförening eller en person som gjort en betydande insats för 

Svenska Finlands Idrottsförbund. Beviljandet av guldplakett kräver ett enhälligt styrelsebeslut.  

Guldplaketten kan också beviljas en samarbetspartner, organisation eller annan juridisk person 

som på ett betydande sätt bidragit till ett lyft för en eller flera grenar och verksamhetsformer  

inom SFI. 

På plaketten graveras mottagarens namn och det datum/årtal den överräcks till mottagaren. 

Med plaketten följer en etui. 

Guldplakettens pris är 50€ 

 

2. SFI FÖRTJÄNSTMÄRKE 

SFIs förtjänstmärke kan beviljas en person som gjort en mycket aktiv insats inom SFI-idrotten 

under en längre tid (minimi 6 år). Beviljandet av förtjänstmärke kräver ett enhälligt styrelsebeslut  

Förtjänstmärkets pris är 30 € 

 

3. SFI SILVERPLAKETT 

SFIs silverplakett beviljas personer som utfört en aktiv insats inom den egna SFI- 

medlemsföreningen eller i något av SFIs råd eller styrelse. 

På plaketten graveras mottagarens namn och årtalet den överräcks till mottagaren. Med 

plaketten följer en etui. 

Silverplakettens pris är 20 €. 


