GULDRATTEN
STATUTER

Guldratten är Svenska Bilsportförbundets högsta utmärkelse för ledare och tilldelas för uppoffrande och
framgångsrikt arbete i ledarbefattning, förtjänstfull och framgångsrik insats för förbundet eller för
utomordentlig insats för internationell eller nationell bilsport.
Ansökan
Ansökan om utmärkelsen kan inlämnas av mottagaren, styrelseledamot i förening, distrikt eller förbund.
Ansökan skall åtföljas av förteckning över meriter som åberopas för tilldelningen av utmärkelsen samt ett
förslag till text att uppläsas vid utdelningen.
Ansökan skall vara Svenska Bilsportförbundets kansli tillhanda senast den 1 februari för utdelning vid
förbundsmötet, senast den 1 december för utdelning vid distriktsårsmötet i februari eller senast två (2)
månader innan för utdelning vid föreningsårsmöte/‐jubileum eller annat tillfälle.
Vid önskemål om utdelning vid föreningsårsmöte/‐jubileum eller annat tillfälle skall även information om
detta bifogas ansökan. Förslag om utdelningstillfälle prövas innan godkännande.
Tilldelning
Beslut om tilldelning av utmärkelsen kan endast fattas av förbundsstyrelsen.
Guldratten kan tilldelas för uppoffrande och framgångsrikt arbete i ledarbefattning inom:




förenings‐, distrikts‐ och förbundsstyrelse under en sammanlagd tid av minst 20 år och/eller
distrikts‐ och förbundsstyrelse under en sammanlagd tid av minst 15 år och/eller
förbundsstyrelse under en sammanlagd tid av minst 10 år.
För tilldelning av utmärkelsen krävs att mottagaren uppnår totalt lägst 100 poäng vid beräkningen av antalet år med
uppdrag på en eller flera nivåer, en omräkning av år till poäng sker enligt följande:
– Uppdrag på förbundsnivå ger 10 p/år
– Uppdrag på distriktsnivå ger 6,7 p/år (avrundat)
– Uppdrag på föreningsnivå ger 5 p/år)
Vid beräkning av totalt antal poäng skall merit från den mest meriterande nivån användas om uppdrag finns i flera
nivåer under samma år. Uppdrag kan endast ge merit i en nivå även om uppdrag finns i flera nivåer under samma år.

Förbundsstyrelsen kan även tilldela utmärkelsen för utomordentligt förtjänstfull och framgångsrik insats
för förbundet, oberoende av tidslängd eller befattning samt för utomordentlig insats för internationell
eller nationell bilsport.
Kungörelse
Tilldelad utmärkelse kungörs via Svenska Bilsportförbundets officiella organ www.sbf.se.
Utdelning
Normalt sker utdelning vid Svenska Bilsportförbundets årsmöte i mars/april.
Kommentarer:
Med ledarbefattning avses uppdrag som ordförande/ledamot i förbunds‐, distrikts eller föreningsstyrelse,
ordinarie revisor i förbund, distrikt eller förening samt ordförande/ledamot i förbundets, distriktets eller
föreningens valberedning.
Innehavare av en Guldratt tilldelas även förbundets Hederslegitimation, vilken berättigar till fritt inträde
vid de tävlingar i Sverige som är sanktionerade av Svenska Bilsportförbundet.
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