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STATUTTER FOR ÆRESPRISER - I.L SKADE
Generelt
Utdeling av utmerkelser som stimulansepokal, innsatspokal, skal
gjøres på årsmøtet, som avholdes innen utløp av mars måned hvert år.
Utdeling av utmerkelse som æresmedlem gjøres hvert 5.år i
forbindelse med årsfest/jubileumsfest.
Forslag på kandidater kan gjøres av særgruppene og
hovedstyret i I.L. Skade hvert år.
Forslagene skal være skriftlige, begrunnet og hovedstyret i hende innen
1. januar hvert år.
Kandidaten skal ha betalt medlemskontingent.
Ærespriskomiteen skal gjennomgå forslag på kandidatene, og gjøre
innstilling ovenfor hovedstyret.
Ærespriskomiteen har rett til å delta ved hovedstyrets behandling av
innstilling, dog uten stemmerett.
Protokoll på vedtak i hovedstyret skal oversendes til ærespriskomiteen.

STIMULANSPOKAL
Stimulanspokal kan gis til aktive utøvere, tidligst fra fylte 12 år i
kalenderåret.
Stimulanspokal kan også gis til lagidrett. (fotball ,håndball, stafettlag etc.)
Gode resultater på kretsnivå bør kvalifisere til stimulanspokal.
Det bør også tillegges at vedkommende er treningsvillig, ivrig, er en
stå-på utøver og ingen dårlig taper.
At utøver er allsidig, og er med i flere idretter teller i positiv retning.
Vedkommende bør også være et godt eksempel for andre,
både i og utenfor idretten.
Stimulanspokal bør også kunne tildeles til de nest beste, da det kanskje er
det lille som skal til for å bli bedre. Det er bedre å dele ut en
stimulanspokal for mye enn en for lite.
Stimulanspokal kan bare tildeles en gang.
Det må foreligge dokumentasjon for innstillingen.
Utdeling av stimulanspokal skjer etter vurdering og skjønn, og tildelingen
skjer på lagets årsmøte.
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INNSATSPOKAL
Innsatspokal kan gis til aktive utøvere tidligst fra fylte 14 år i
kalenderåret.
For å bli berettiget til innsatspokal må utøver ha gode plasseringer på
kretsnivå, landdelsmesterskap, nasjonale stevner eller i større cuper.
Det bør også tillegges at vedkommende er treningsvillig, ivrig, er stå på
utøver, ingen dårlig taper, og en som fortsetter selv med motgang
innimellom.
At en utøver er allsidig, og er med i flere idretter teller i positiv retning.
Vedkommende bør også være et godt eksempel for andre, både i og
utenfor idretten.
Innsatspokal kan også tildeles lagidrett (fotball, håndball, stafettlag etc.).
Dette gjelder så vel seniorlag som aldersbestemte klasser.
Lag som har gode plasseringer i større nasjonale cuper med stor
deltakelse eller gjør gode plasseringer i internasjonale cuper kan vurderes.
Stafetter innenfor orientering og ski med gode plasseringer i nasjonale
eller internasjonale stevner eller cuper med stor deltakelse kan vurderes.
Innsatspokal kan tildeles flere ganger, men da med påskrift på samme
pokal.
Det må foreligge dokumentasjon for innstillingen.
Utdeling av innsatspokal skjer etter vurdering og skjønn, og tildelingen
skjer på lagets årsmøte.

ÆRESMEDLEM
Æresmedlemskap skal henge høyt.
Nedre aldersgrense for å bli æresmedlem bør være 55 år.
Utmerkelsen bør være en overgang fra aktivt til passivt medlemskap og
derfor bør regelverket inneholde en retningsgivende aldersgrense.
Kandidaten må ha vært med i styrer og utvalg i idrettslaget i minst 25 år
og/eller vært trener, lagleder eller dommer like lenge.
Deltakelse på vegne av idrettslaget på krets- og forbundsnivå tillegges
vekt.
Dersom en kandidat i tidligere år har vært aktiv utøver i en eller flere
idrettsgrener tas dette med i vurderingen. Kort sagt, man må ha lagt ned
mye arbeid for idretten.
Innstilling/tildeling av æresmedlemskap skjer etter disse retningslinjene,
og en skjønnsmessig vurdering.

Postboks 106
3832 Lunde
Tlf. 35 70 63 08
Besøksadr: Brugata 14
Hjemmeside
www.ilskade.com

Æresmedlemskap kan utdeles av hovedstyret hvert 5. år i forbindelse med
årsfest/jubileumsfest.

ÆRESMEDLEM SOM AKTIV UTØVER
Det er ikke satt noen nedre aldersgrense.
Utøver bør ha topplassering i NM. eller være plassert blant de 6 beste i
World Cup, EM, VM eller OL.
Innstilling/tildeling av æresmedlemskap skjer etter disse retningslinjene,
og en skjønnsmessig vurdering.
Æresmedlemskap som aktiv utøver kan utdeles av hovedstyret hvert år i
forbindelse med årsmøtet.

PÅSKJØNNELSER
Påskjønnelse kan gis til personer i særgruppene og hovedgruppa som har
lagt ned mye arbeid for gruppa eller laget i en periode. Det kan være
ledere, trenere(ubetalte), og personer som har gjort mye dugnadsarbeid.
Påskjønnelse har særgruppene selv ansvar for å gi, og det anbefales at
utdeling skjer på gruppenes årsmøte. For personer som hovedgruppa vil gi
en påskjønnelse, så gjøres det på hovedgruppas årsmøte.
Særgruppene/hovedstyret bestemmer selv hvilken form påskjønnelsen
skal ha.
Det anbefales at slike påskjønnelser blir notert i gruppens årsmelding

