LRFs silvernål
Syfte
Silvernålen är LRFs hedersutmärkelse till personer som lokalt eller regionalt lagt ned
ett omfattande och oegennyttigt arbete i organisationens tjänst. Utdelningen av
silvernålen bör ske med stor restriktivitet, vilket naturligtvis är en förutsättning för att
utmärkelsen skall behålla sitt värde. Följande gäller för nominering och beslut om
utdelning av LRFs silvernål:
Villkor
Förtjänsttecknet kan endast delas ut till medlemmar i regionförbundet.
Medlemmen skall ha lagt ned ett omfattande och oegennyttigt arbete i lokalavdelningen, kommungruppen eller regionförbundet och därigenom gagnat de gröna
näringarna.
Att ha innehaft uppdrag under lång tid är i sig inte kvalificerande för att få
utmärkelsen. Endast förtroendevalda som utfört insatser betydligt utöver det vanliga
kan belönas med silvernålen.
En silvernål bör inte enbart ses som en belöning för långvarig arbetsinsats, utan även
som en uppmuntran för fortsatt engagemang.
Handläggning
1.
Styrelsen i lokalavdelningen äger rätt att på avdelningens årsmöte föreslå
kandidat till silvernålen. Beslut om nominering fattas av årsmötet.
2.

Lokalavdelningen ansvarar för att endast medlemmar som uppfyller villkoren
ovan nomineras. Föreslår avdelningen fler än en person för erhållande av
utmärkelse skall namnen placeras i turordning enligt avdelningens bedömning.

3.

Högst en silvernål per tusen medlemmar får utdelas årligen. Om särskilda skäl
föreligger kan regionförbundsstyrelsen besluta om ett högre antal.

4.

Lokalavdelningen skall senast det datum som regionkontoret anger lämna
förslag på kandidat till silvernålen och bekräfta att beslutet tillkommit i
enlighet med punkt 1 ovan.

5.

Regionförbundets styrelse äger rätt att på eget initiativ besluta om utdelning av
silvernålen. Lokalavdelningens styrelse skall höras för tillstyrkan.

6.

Nominering skickas till regionkontoret (enligt bilaga på nästa sida)

Nominering till LRFs silvernål
Beslut om utdelning tas inför regionstämman av LRFs regionstyrelse.

Datum
Namn på nominerad
Adress
Medlem i lokalavdelning
Verksam i LRF under
perioden
Förtroendeuppdrag
eller andra insatser för
organisationen

Andra insatser inom de
gröna näringarna och deras
föreningsrörelser

Allmänt omdöme

Efter beslut på årsmötet i LRFs lokalavdelning

___________________________ den ___/___ år _______
föreslår vi att nominera ovanstående medlem i vår avdelning
till hedersutmärkelsen LRFs silvernål.

För lokalavdelningens styrelse:

_____________________________________
Namn

