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GÖTEBORGS GOLFFÖRBUND
STATUTER FÖR GGFs STANDAR, KLUBBA och FÖRTJÄNSTTECKEN
GGFs STANDAR
GGFs standar är avsett att användas som minnesgåva till golfklubbar,
golfdistriktsförbund och andra golforganisationer.
Standaret har formatet 160 x 220 mm och är monterat på fot av marmor
med förkromad stång.

GGFs KLUBBA
GGFs klubba är avsett att användas som erkänsla för uppoffrande och
förtjänstfullt arbete till golfsportens fromma inom distriktet till avgående
klubbordförande med minst 5 års ordförandeskap.
Klubban är i massiv mässing, överdragen med 24 k guld.

GGFs FÖRTJÄNSTTECKEN
GGFs förtjänsttecken är avsett att användas som erkänsla för uppoffrande
och förtjänstfullt arbete till golfsportens fromma inom distriktet till avgående
styrelseledamöter och andra förtjänta funktionärer.
Förtjänsttecknet utgörs av en nål med GGFs märke i svart omgivet av en
lagerkrans. Det finns i tre klasser
1.
2.
3.

Förtjänsttecken i brons
Förtjänsttecken i silver
Förtjänsttecken i guld

Förtjänsttecken är numrerade och vem som tilldelas varje nummer bokförs.
Kvalificering för att erhålla GGFs förtjänsttecken baseras nedan redovisade
system för poängvärdering och belöningsgränser. Värderingen av
kvalificerad person eller organisation skall baseras dels på uppnådda poäng
och dels på en allmän bedömning av den kvalitativa nivån på
vederbörandes insatts. Uppnådd poänggräns innebär således inte att man
automatiskt är kvalificerad för utmärkelsen. Likväl kan i exceptionella
undantagsfall en person vara väl kvalificerad för belöning utan att erforderlig
poänggräns är uppnådd.
Vid samtida uppdrag på olika nivåer (klubb, distrikt eller förbund) ger alla
uppdrag poäng. Vid samtida uppdrag på samma nivå räknas endast det
uppdrag som ger mest poäng.
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POÄNGVÄRDERING OCH GRÄNSER
Klubbuppdrag

Poäng/År

Ordförande

5

Ledamot av styrelse, kommittéordförande

3

Övrig kommittéledamot

1

Distriktsuppdrag

Poäng/År

Ordförande

5

Ledamot av styrelse, kommittéordförande

3

Distriktsdomare, ledamot av GGF-kommitté eller utredning
som arbetar på årsbasis

1

Förbundsuppdrag

Poäng/år

Styrelseledamot

5

SGF-projekt, kommittéledamot

3

Förbundsdomare, ordförande i valnämnd

1

Utmärkelse

Poäng

Förtjänsttecken i brons

20

Förtjänsttecken i silver

30

Förtjänsttecken i guld

50 *

* varav minst 20 inom SGF och/eller GGF
Beslut
Förslag om tilldelning av förtjänsttecken kan lämnas av styrelseledamot
eller av golfklubb inom distriktet. Beslut fattas av GGFs styrelse.
Den som tilldelats förtjänsttecken i silver erhåller kort för fritt spel inom
distriktet för de två följande åren.
Den som tilldelats förtjänsttecken i guld erhåller kort för fritt spel inom
distriktet livslångt för följande år.

