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Rundskriv 05 - 2018 - Forslag på kandidater til PFs æresbevisninger - landsmøte
2018
Hedersutvalget inviterer lokallagene og forbundsstyret til å spille inn kandidater til PFs
æresbevisninger.
I PFs vedtekter heter det:
Tildeling av æresmedlemskap,
gullmerke
m/diplom
1. Personer som utnevnes til æresmedlemmer i Politiets Fellesforbund i henhold til vedtektenes
§ 3 - 7, tildeles gullmerke og et bestemt diplom med påskrift om personens navn og
grunnlaget for æresmedlemskap. Diplomet skal undertegnes av forbundets leder og
nestleder. .
2. Forslag til kandidater kan fremmes av lokallag, forbundsstyret eller hedersutvalget.
3. Hedersutvalget behandler innkomne forslag og innstiller til landsmøtet.
4. Æresmedlemskap gi s av landsmøtet, jfr. vedtektenes § 3 - 7 pkt. 1.
(..)
Tildeling av hederstegn,
sølvmerke
m/diplom
1. Medlemmer som har innehatt sentrale tillitsverv, og har utvist særlig innsats for Politiets
Fellesforbund, kan tildeles forbundets hederstegn. Hederstegn kan også tildeles andre som
har gjort en spesiell innsats for Politiets Fellesforbund.
2. Forslag til kandidater kan fremmes av lokallag, forbundsstyret eller hedersutvalget.
3. Tildeling av hederstegn forberedes og innstilles av hedersutvalget.
4. Vedtak om tildel ing fattes av landsmøtet .
(..)
Tildeling av diplom
1. Personer som har vært medlem i forbundet i minst 20 år, og har vist ekstraordinær innsats
for Politiets Fellesforbund gjennom lokalt eller sentralt arbeid, eller har innehatt sentrale verv
i minimum 4 år kan tildeles diplom.
2. Diplom kan også tildeles personer som ikke er medlem, men som har gjort en spesielt
fortjenestefull innsats for Politiets Fellesforbund.
3. Hedersutvalget foretar tildeling etter innstilling fra lokallagene. Forbundsstyret og
hedersutvalget kan også innstille kandidater til diplom.
4. Tildeling skjer på lokallagets årsmøte, eller ved en enkel tilstelning på tjenestestedet.

For at de innkomne forslagene skal få lik behandling, ønsker utvalget at begrunnelsen for
forslaget settes opp skjematisk etter følgende mal

Adresse Møllergata 39, 0179 Oslo

Org.nr. 871 000 352

Telefon 23 16 31 00

Hvem er forslagsstiller?
Navn på kandidat
Forslag om tildeling av:
(Æresmedlemskap,
hederstegn eller diplom)

Lokale verv og varighet:
Sentrale verv og varighet:
Begrunnelse for forslaget:

Spørsmål kan rettes til Bente Elisabeth Bugge på telefon 479 73 517.
Frist for innsendelse av forslag er 21.august 2018 og sendes til pf@pf.no

Med vennlig hilsen
Hedersutvalget

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskreven signatur.
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