ÆRESBEVISNINGER I SKI GOLFKLUBB

Formålet med æresbevisningene:
Ski GK ønsker å hedre medlemmer av klubben som på en eller annen måte har utvist en helt spesiell
innsats eller bidratt på en spesiell måte til det beste for klubben og medlemmene.
•

Type heders- / æresbevisninger:
Ski GK har definert følgende tre typer æresbevisninger / priser:
o Årets innsatspris
o Klubbens Hedersmerke
o Æresmedlemskap

•

Kriterier for tildeling av:
o

Årets innsatspris
Tildeles den eller de som gjennom året har utvist en helt spesiell innsats på en eller
annen måte, som for eksempel sportslig representasjon eller på dugnadsfronten i form
av fysisk- eller miljøskapende arbeid, eller har bidratt til å gjøre klubben enda mer
attraktiv for medlemmer og gjester. Hva prisen for «Årets innsatspris» skal bestå i, kan
variere fra år til år. Samme person kan utnevnes flere ganger.
Styret skal til enhver tid kunne vurdere kandidater som kan utnevnes til årets innsatspris
på bakgrunn av forslag fremmet av medlemmer, inkludert tillitsvalgte, under eller etter
endt sesong. Prisen utdeles under kommende årsmøte.

o

Hedersmerke
Klubbens hedersmerke tildeles for betydningsfull innsats, over tid og ut over det
forventede – til beste for klubben og medlemmene. Det kan være en påskjønnelse for
pågående eller avsluttet arbeid eller tjene som oppmuntring til fortsatt virksomhet innen
samme område. Hedersmerket er en nål formet som Ski GKs logo / merke med ordet
Hedersmerke på toppen. Hedersmerke kan også tildeles for helt spesielle sportslige
prestasjoner. Kandidaten må være en god ambassadør for klubben utad.
Det til en hver tid sittende styre vurderer og beslutter om, og til hvem hedersmerket skal
tildeles. Hedersmerket overrekkes av styrets leder under årsmøtet. Hedersmerke kan
bare tildeles personen én gang.
Styret skal til enhver tid kunne vurdere kandidater til Hedersmerke på bakgrunn av
forslag fremmet av medlemmer, inkludert tillitsvalgte, under eller etter endt sesong.
Prisen utdeles under kommende årsmøte.

o

Æresmedlemskap
1. Æresmedlemskap er klubbens høyeste utmerkelse.
2. Utmerkelsen skal henge høyt, og kan bare tildeles personer som har vært aktive i
klubben gjennom mange år.
3. Æresmedlemskap kan tildeles personer som har utført usedvanlig fortjenestefullt
arbeid for klubben gjennom mange år, har lagt ned en spesielt stor administrativ innsats
over lang tid, eller i en spesiell sak som har fått stor betydning for klubben.
Eller: Gjennom mange år, så vel sportslig som administrativt eller på annen måte, har lagt
ned en stor innsats og betydd svært mye for miljø, samhold og trivsel i klubben.

4. Styret skal til enhver tid kunne vurdere kandidater som kan utnevnes til
æresmedlemmer på bakgrunn av forslag fremmet av medlemmer, inkludert tillitsvalgte.
5. Det er et enstemmig styre som utnevner æresmedlemmer.
6. Markering av utnevnelsen bør skje på årsmøtet eller et større arrangement.
7. Æresmedlemmer får et livslangt og gratis medlemskap i klubben.
8. Den som utnevnes til æresmedlem skal motta synlig bevis i form av en nål formet som
Ski GKs logo / merke med ordet Æresmedlem på toppen og et diplom.
9. Det skal opprettes et arkiv over æresmedlemmene med begrunnelse for tildelingen.
Oversikt skal finnes på klubbens hjemmeside.
10. Æresmedlemmer skal inviteres til jubileer og andre store tilstelninger i klubbens regi.
Utfyllende tekst:
Det normale er at æresmedlemskap tildeles for stor administrativ innsats. Bare i sjeldne
tilfeller vil gode idrettsprestasjoner i seg selv være nok for å bli tildelt æresmedlemskap. I
og med at æresmedlemskap skal henge høyt, vil selv ikke en formidabel innsats på det
administrative plan i en avgrenset periode på for eksempel opp til 5 år være nok for å bli
æresmedlem. Æresmedlemskap må ikke forveksles med Hedersmerket eller annen
æresbevisning i klubben.
Suspensjon
Et æresmedlem kan fratas sitt æresmedlemskap i tilfeller hvor medlemmet viser en
opptreden som er uverdig for klubben, blir ekskludert fra klubben eller fratatt sine verv.
Suspensjon kan kun gjøres ved enstemmig vedtak i styret i Ski Golfklubb.

Vedtatt av Årsmøtet 27/2-2019.

