Bilaga 2 till Örgryte IS Stadgar fastställda den 14 mars 2013.

Bestämmelser för utmärkelsetecken
Örgryte Idrottssällskaps utmärkelsetecken, som endast utdelas till
medlemmar och för prestation i föreningens namn är följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.

Förtjänstmedalj
Förtjänsttecken
Veterantecken
Guldring
Manschettknappar/ Halssmycke
Klubbmästerskapstecken

Förtjänstmedalj utdelas i silver och guld och tilldelas i allmänhet
personer, som utmärkt sig för administrativt och organisatoriskt arbete.
Förtjänstmedalj i silver får utdelas till person som under en tid av minst
10 år innehaft förtroendeuppdrag och som på ett erkännansvärt sätt verkat
för föreningens bästa, till person som under en kortare tid genom intensivt
arbete i hög grad främjat föreningens intressen eller till person vars
insatser i övrigt inom föreningen kan jämföras med ovanstående.
Förtjänstmedalj i guld får utdelas till person, som under en tid av minst
20 år innehaft förtroendeuppdrag och som på ett erkännansvärt sätt verkat
för föreningens bästa, till person som under en kortare tid genom särskilt
intensivt arbete i mycket hög grad främjat föreningens intressen eller till
person vars insatser i övrigt inom föreningens kan jämföras med
ovanstående. Innehav av förtjänstmedalj i guld medför ständigt medlemskap.

2.

Förtjänsttecken utdelas i silver och guld och tilldelas i allmänhet
personer, som utmärkt sig såsom aktiva idrottsmän eller idrottskvinnor.
Förtjänsttecken i silver (”Öis lilla silvermedalj”) får utdelas till aktiv
idrottsman eller idrottskvinna, som under en längre tid på ett
förtjänstfullt och hedrande sätt tävlat och representerat föreningen eller
som genom sina prestationer på ett särskilt uppmärksammat sätt befrämjat
föreningens anseende.
Förtjänsttecken i guld (”Öis lilla guldmedalj”) får utdelas till aktiv
idrottsman eller idrottskvinna, som gjort utomordentliga idrottsliga
insatser såväl nationellt som internationellt och som i mycket hög grad
befrämjat föreningens anseende. Innehav av förtjänsttecken i guld medför
ständigt medlemskap.

3.

Veterantecken får utdelas för
a) Medalj i Guld - 50 års medlemskap
b) Medalj i Silver - 25 års medlemskap

4.

Guldring, den sk ”Öisringen”, får utdelas till;


fotbollsspelare som varit kontrakterad till A-truppen under minst 10
år och som under varje säsong spelat minst hälften av A-lagets
tävlingsmatcher.



bowlare som varit kontrakterad till A-truppen och med spel i
elitserien under minst 10 år och som under varje säsong spelat minst
hälften av A-lagets tävlingsmatcher.



friidrottare som representerat föreningen i SM (A) under minst 10 år.



brottare som representerat föreningen i SM (A) under minst 10 år.

5.

Manschettknappar/Halssmycke får utdelas till aktiv idrottsman eller
idrottskvinna efter debut i landslag (A-landslag), nordiskt mästerskap,
europamästerskap, världsmästerskap eller olympiska spel.

6.

Klubbmästerskapstecken får utdelas till aktiv idrottsman eller
idrottskvinna vars resultat uppfyller någon av nedanstående
minimifordringar:
Bowling; Minst 6:e placering vid svenskt mästerskap (A-SM)
Brottning; Minst sjätteplacering vid svenskt mästerskap (A-SM)
Friidrott; Minst sjätteplacering vid svenskt mästerskap (A-SM)
Fotboll; Minst fjärdeplacering i Allsvenska serien eller vid
avancemang till den Allsvenska serien.

Anm.
Klubbmästerskapstecken utdelas endast för individuell prestation i Bowling
och Friidrott. Skulle flera medlemmar uppnå ovanstående fordringar i samma
gren utdelas tecknet till den bäst placerade.
Beslut om tilldelande av föreningens förtjänstmedaljer fattas av ett
utskott på minst tre personer, vilket utses av styrelsen. Beslut om
tilldelande av övriga utmärkelsetecken fattas av styrelsen.

