
FINLANDS DÖVAS FÖRBUND RF/Styrelsen 
PB 57, 00401 Helsingfors 
 
 
 
FÖRSLAG OM BEVILJANDE av Finlands dövas förbund rf:s 
FÖRENINGSFÖRTJÄNSTTECKEN   
 
Efternamn __________________________ Förnamn _______________________________ 

Personbeteckning _________________________ Födelseort _______________________ 

Adress ___________________________________________________________________ 

Blivit medlem år ______________ 

 
VERKSAMHET I FÖRENINGEN (använd vid behov separat bilaga) 

  Förening  Åren  Antal år totalt 

Styrelsemedlem ___________________ ____________________ _____________ 

Ordförande  ___________________ ____________________ _____________ 

Sekreterare  ___________________ ____________________ _____________ 

Kassör  ___________________ ____________________ _____________ 

Annan uppgift, vilken 
(husmor, ordningsman m.m.)_________________ ____________________ _____________ 
____________________ ___________________ ____________________ _____________ 

____________________ ___________________ ____________________ _____________ 

____________________ ___________________ ____________________ _____________ 

 

 
ANNAN VERKSAMHET FÖR DÖVAS BÄSTA 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 
FÖRESLAGET FÖRENINGSFÖRTJÄNSTTECKEN     guld silver   brons 
 

PERSONEN HAR TIDIGARE BEVILJATS FÖRBUNDETS  

föreningsförtjänsttecken   silver  brons   år _________________ 

förtjänstmedalj   guld  silver  brons      år _________________ 

 
Ort och datum ______________________________ Föreningens namn______________________________ 

Namnteckning _______________________________Namnteckning ________________________________ 

 
Namnförtydligande och ställning i föreningen             Namnförtydligande och ställning i föreningen 
 
Handläggningsanteckningar (ifylls av förbundet) 

 



FINLANDS DÖVAS FÖRBUND RF 
 
 
 
REGLER OM FINLANDS DÖVAS FÖRBUNDS FÖRENINGSFÖRTJÄNSTTECKEN  
 
 
 
Föreningens förtjänsttecken är avsett för medlemmar som utmärkt sig inom Finlands dövas 
förbunds medlemsföreningars verksamhet  
 
1  Förtjänsttecknet finns i tre valörer: 
 * brons 
 * silver 
 * guld 
 
2  Förtjänsttecken i brons beviljas för  

* verksamhet i föreningens styrelse och klubbarnas styrelse eller för skötsel av 
ansvarsfulla uppgifter (värdinna, ordningsman m.m.) i sammanlagt 10 år. 

 
3  Förtjänsttecken i silver beviljas för 

* verksamhet i föreningens styrelse och klubbarnas styrelse eller för skötsel av 
ansvarsfulla uppgifter (värdinna, ordningsman m.m.) i sammanlagt 15 år. 

 
4  Förtjänsttecken i guld beviljas för 
 * förtjänstfull verksamhet i ansvarsfyllda uppgifter inom föreningen i 20 år  
 (styrelse, värdinna, ordningsman m.m.). 
 
5 Om en person under samma år verkar i flera olika uppgifter, räknas för detta endast ett 

år. 
  

Föreningen kan förslå ett föreningsförtjänsttecken i silver eller guld för en person som 
förtjänstfullt på annat sätt har stött föreningen och regionens döva. 

 
Finlands dövas förbunds föreningsförtjänsttecken kan beviljas av förbundsstyrelsen på 
föreningens ansökan. Förtjänsttecken i silver eller guld kan beviljas utan att ett 
förtjänsttecken i brons eller silver har beviljats tidigare.  En numrerad förteckning förs 
över beviljade förtjänsttecken.   
 
 
 
 
 
 

 
Styrelsens möte 15.11.1997 

 
 
 
 
 


