Retningslinjer for utnevning av æresmedlemskap og tildeling
av Utmerkelser i Norsk Revmatikerforbund.

Generelle retningslinjer
•

•

Æresmedlemskap kan kun utnevnes av Forbundsstyret.
Utmerkelser for verdifull innsats kan tildeles fra alle ledd i organisasjonen.

Spesielle retningslinjer
Utnevning av æresmedlemskap i Norsk Revmatikerforbund
•

Det er bare Forbundsstyret i Norsk Revmatikerforbund som kan utnevne
æresmedlemmer.

•

Utnevning av æresmedlemskap bør henge høyt og vedkommende bør ha gjort en
helt spesiell og verdifull innsats som har gavnet hele organisasjonen og som er
langt utover det som en normalt kan vente av en tillitsvalgt.

•

Vedkommende bør ha hatt sentrale verv i organisasjonen eller i andre fora som
NRF samarbeider med, over en lengre periode. Vervet må ha vært av en slik art
at vedkommende har jobbet for NRF sin sak. Eksempler på eksterne verv kan
være sentrale verv innenfor FFO, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne,
brukerutvalg, Funkis, Reuma-Sol, DAM og lignende.

•

Alle organisasjonens ledd kan komme med forslag til æresmedlemmer på
følgende måte: Lokallagsstyret og BURG-styret sender forslag til fylkesstyret
som sender sin innstilling til Forbundsstyret. En innstilling på et æresmedlem
skal inneholde en detaljert omtale av kandidaten sitt virke i NRF. Dersom
kandidaten har hatt sentrale verv, så må Forbundsstyret hjelpe til med å finne
informasjon om kandidaten i forkant av et forslag.

•

Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

Tildeling av Utmerkelse for verdifull innsats i Norsk
Revmatikerforbund
•

Utmerkelser for verdifull innsats kan tildeles fra alle ledd i organisasjonen.

•

Utmerkelse for verdifull innsats kan tildeles personer som har vist et brennende
engasjement for NRFs arbeid og revmatikersaken. Den kan tildeles enten
enkeltpersoner, grupper eller bedrifter som har gjort en spesiell innsats for
revmatikersaken i Norge.

•

Det skal alltid følge et brev med Utmerkelsen der kriteriene for tildeling er gitt.
Brevet skal være undertegnet av leder i det leddet i organisasjonen som
Utmerkelsen tildeles fra.

•

Det leddet i organisasjonen som Utmerkelsen tildeles fra bestiller selv diplom
gjennom NRFs nettbutikk.

•

Utmerkelsen skal deles ut på organisasjonsleddets årsmøte. Det er opp til laget
om de ønsker å invitere en tillitsvalgt fra en annen del av organisasjonen til å
dele ut utmerkelsen på årsmøtet og det er opp til laget om de ønsker å kontakte
det nasjonale leddet for synliggjøring av tildelingen.

