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Svenska Finlands Idrottsförbunds utmärkelsetecken 
 
Till Svenska Finlands Idrottsförbund SFI r.f. 
Sportens hus, Gjuterivägen 10 
00380 HELSINGFORS  
 
Undertecknad föreslår härmed att Svenska Finlands Idrottsförbund beviljar  

□ Guldplakett  □ Förtjänstmärke □ Silverplakett     till: 

 

 
_______________________________________________  _______________________ 
Namn     Hemort 

     
 
_______________________________________________  ______________________ 
Yrke, titel     Födelseår 

 

Motivering: 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

Fortsättning på skild bilaga □ 

 

Förtroendeuppdrag/förening/förbund: 
    ___________________________________ 
 
___________________________________  ___________________________________ 
 
___________________________________  ___________________________________ 
 
___________________________________  ___________________________________ 

Fortsättning på skild bilaga □ 

 
Tilläggsuppgifter kan fås av: 
 
Datum 
            ______________ _________________________________ _______________________ 

                             Namnförtydligande  Tfn  
Stadgar för SFI:s förtjänsttecken på omstående sida 



SVENSKA FINLANDS IDROTTSFÖRBUND   
SFI  

 

Svenska Finlands  Sportens hus  Tfn 020 730 9290                        Bank: Aktia 
Idrottsförbund  r.f.  Gjuterivägen 10  sfi.idrott.fi                FI34 4055 0012 1073 85 
           SFI  00380 Helsingfors FO 0252163-5                        BIC: HELSFIHH 

Stadgar för SFI:s förtjänsttecken 

Svenska Finlands Idrottsförbund tillhandahåller 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 som 
ordförande 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 den överräcks till mottagaren.  
Med plaketten följer en etui. 
Guldplakettens pris är 75€ 
 

2. SFI FÖRTJÄNSTMÄRKE 
SFIs förtjänstmärke kan beviljas en person som gjort en mycket aktiv insats inom SFI-
idrotten under en längre tid. Beviljandet av förtjänstmärke kräver ett enhälligt 
styrelsebeslut. 
Förtjänstmärkets pris är 50 € 
 

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 25 €. 

 


