
Fra:  Innsatsutvalget 

Dato:  01.03.16 

 

Til: Årsmøtet IF Tyristubben 

 

 

Sak: Endring av Statutter utmerkelser i IF Tyristubben 

IF Tyristubben har tre typer utmerkelser, hhv Innsatspokal, Hederstegn og Æresmedlem. Statuttene 

har ikke vært revidert siden 1977. Innsatsutvalget foreslår å endre statuttene og har endret 

statuttene noe, særlig Innsatspokal, for å gjøre de mer tidsriktig og avspeiler dagens virkelighet bedre 

enn eksisterende statutter.  

Man skal imidlertid være forsiktig med å endre statuetter som representerer historie og tradisjon i et 

tradisjonsrikt idrettslag. Dog finner vi det det utfordrende å kun tildele Innsatspokal til prestasjoner 

basert på lang og spesiell tjeneste i et idrettslag. Innsatsutvalget vil derfor foreslå å bruke 

Innsatspokalen også som et faktor som bidrar til motivasjon for å få kandidater til å stå lengre i sine 

verv og funksjoner for ytterligere fremtidig bidrag i idrettslaget.  

Vedlagt finnes eksisterende statutter og nye statutter. I korthet går endringen ut på at det 

Innsatspokal utvides med et nytt kulepunkt d) som inkluderer en kombinasjon av eksisterende 

punkter, men som gir mulighet til også å tildele pokalen til kandidater som er i funksjon. Utover dette 

er det språklige korrigeringer. 

Når det gjelder Hederstegn og Æresmedlem er det gjort språklige korrigeringer og presiseringer 

fremfor innhold i statuttene. Det viktigste for Innsatsutvalget har vært noe større bredde i kriterier 

for Innsatspokal. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Innsatsutvalget 2015/2016 

Per Tore Strømsodd, Herborg Slåtten og Bjørn Ove Grønseth 

 

 

 

  



Vedlegg 

 

 Statutter Innsatspokal – nåværende 

 Statutter Innsatspokal – ny 

 Statutter Hederstegn – nåværende  

 Statutter Hederstegn – ny 

 Statutter Æresmedlem – nåværende 

 Statutter Æresmedlem – ny 

 

 

 

 

  



Statutter 

For 

IF Tyristubbens innsatspokaler og sportslig og administrativ innsats 

 

IF Tyristubbens innsatspokal utdeles på foreningens årsmøte til den eller de medlemmer 

som siste året eller i en årrekke har: 

a) Nedlagt fremragende administrativt arbeid innen foreningen 

b) Ydet utmerket sportslige prestasjoner 

c) Både a) og b). 

Pokalen kan bare tildeles samme person en gang i hver gren. 

Pokalen skal ha inngravert: IF Tyristubben 

    innsatspokal for administrativ/sportslig innsats, årstall og navn. 

Innstilling til fordeling av pokalene foretas av et 3-mannsutvalg (formann + 2 medlemmer) 

oppnevnt av foreningens hovedstyre umiddelbart etter årsmøte. 

Formannen velges av styret og inngår deretter i dette. 

Utvalgets medlemmer oppnevnes for 3 år. (ved første valg: ett medlem for henholdsvis 1 år, 

2 år og 3 år.) 

Til medlemmer av utvalget bør det velges personer med minimum 5 års medlemskap og 

allsidig virke i foreningen. 

Tildelingen foretas av utvalget. 

KHL 

20.04.1977 

  



Statutter 

for 

IF Tyristubbens Innsatspokal 

 

IF Tyristubbens innsatspokal utdeles på foreningens årsmøte til den eller de medlemmer 

som har: 

a) Nedlagt fremragende administrativt arbeid innen foreningen over tid 

b) Ytet utmerket sportslige prestasjoner 

c) Både a) og b) 

d) Innsatsutvalget kan også gi pokalen en person eller personer som viser innsats og 

vilje til handling som en stimulans til ytterligere innsats i klubben 

Pokalen kan bare tildeles samme person en gang i hver gren. 

Pokalen skal ha inngravert: IF Tyristubben 

    innsatspokal, årstall og navn. 

 

Innstilling til fordeling av pokal foretas av Innsatsutvalgets 3 medlemmer oppnevnt av 

foreningens årsmøte. 

 

Innsatsutvalget konstituerer seg selv. 

 

Utvalgets medlemmer oppnevnes for 3 år. (ved første valg: ett medlem for henholdsvis 1 år, 

2 år og 3 år.) 

 

Til medlemmer av utvalget bør det velges personer med minimum 5 års medlemskap og 

allsidig virke i foreningen. 

 

Tildelingen foretas av Innsatsutvalget. 

 

Innsatsutvalget 

18.02.2016 

 

  



Statutter 

For 

Tildeling av IF Tyristubbens hederstegn 

 

IF Tyristubbens hederstegn (foreningens merke omsluttet av eikekrans) tildeles medlemmer 

som i en årrekke har: 

a) Nedlagt særlig stort administrativt arbeid innen foreningen 

b) Ydet spesielt utmerket sportslige prestasjoner 

c) Både a) og b). 

d) Nedlagt utmerket personlig innsats. 

Hederstegnet kan bare tildeles medlemmer som har fylt 25 år og som har vært medlem av 

foreningen i minst 5 år. 

 

Innstillingen til hederstegnet foretas av innsatsutvalget og avgjøres av hovedstyrets 

arbeidsutvalg. 

 

Avgjørelsen må være enstemmig i begge utvalg. Ved 3. gangs innstilling (forskjellige år) på 

samme person uten at enstemmighet er oppnådd, avgjøres tildelingen ved simpelt flertall i 

arbeidsutvalget. 

Tildelingen foretas av utvalget. 

(Innsatsutvalget: 3-mannsutvalg oppnevnes av foreningens hovedstyre umiddelbart etter 

årsmøte. 

 

Formannen velges av styret og inngår deretter i dette. 

Utvalgets medlemmer oppnevnes for 3 år. (ved første valg: ett medlem for henholdsvis 1 år, 

2 år og 3 år.) 

 

Til medlemmer av utvalget bør det velges personer med minimum 5 års medlemskap og 

allsidig virke i foreningen. 

KHL 

22.04.1977 

 

  



Statutter 

for  

IF Tyristubbens hederstegn 

 

IF Tyristubbens hederstegn tildeles medlemmer som i en årrekke har: 

a) Nedlagt særlig stort administrativt arbeid innen foreningen 

b) Ytet spesielt utmerket sportslige prestasjoner 

c) Både a) og b). 

d) Nedlagt utmerket personlig innsats. 

Hederstegnet kan bare tildeles medlemmer som har fylt 25 år og som har vært medlem av 

foreningen i minst 5 år. 

 

Innstillingen til hederstegnet foretas av innsatsutvalget og avgjøres av hovedstyrets 

arbeidsutvalg. 

 

Avgjørelsen må være enstemmig i begge utvalg. Ved 3. gangs innstilling i forskjellige år på 

samme person uten at enstemmighet er oppnådd, avgjøres tildelingen ved simpelt flertall i 

arbeidsutvalget. 

 

Tildelingen foretas av Innsatsutvalget. 

 

Innstilling til fordeling av pokal foretas av Innsatsutvalgets 3 medlemmer oppnevnt av 

foreningens årsmøte. 

 

Innsatsutvalget konstituerer seg selv. 

 

Utvalgets medlemmer oppnevnes for 3 år. (ved første valg: ett medlem for henholdsvis 1 år, 

2 år og 3 år.) 

 

Til medlemmer av utvalget bør det velges personer med minimum 5 års medlemskap og 

allsidig virke i foreningen. 

 

Innsatsutvalget 

18.02.2016 



 

Statutter 

For 

Utnevnelse til æresmedlem i IF Tyristubbens  

 

Til æresmedlem i IF Tyristubben kan bare utnevnes medlemmer som har foreningens 

hederstegn og som har utført: 

Overordentlig sportslig, administrativt og/eller personlig innsats for foreningen. 

 

Innstillingen til æresmedlemskap foretas av innsatsutvalget og avgjøres av hovedstyrets 

arbeidsutvalg. 

 

I begge utvalg må avgjørelsen være enstemmig. 

Utnevnelsen foretas av arbeidsutvalget. 

 (Innsatsutvalget: 3-mannsutvalg oppnevnes av foreningens hovedstyre umiddelbart etter 

årsmøte. 

Formannen velges av styret og inngår deretter i dette. 

Utvalgets medlemmer oppnevnes for 3 år. (ved første valg: ett medlem for henholdsvis 1 år, 

2 år og 3 år.) 

Til medlemmer av utvalget bør det velges personer med minimum 5 års medlemskap og 

allsidig virke i foreningen. 

KHL 

22.04.1977 

 

  



Statutter 

for 

Utnevnelse til æresmedlem i IF Tyristubbens  

 

Til æresmedlem i IF Tyristubben kan bare utnevnes medlemmer som har foreningens 

hederstegn og som har utført: 

 Overordentlig sportslig, administrativt og/eller personlig innsats for foreningen. 

 

Innstillingen til æresmedlemskap foretas av innsatsutvalget og avgjøres av hovedstyrets 

arbeidsutvalg. 

 

I begge utvalg må avgjørelsen være enstemmig. 

 

Utnevnelsen og tildelingen foretas av arbeidsutvalget. 

 

Innstilling til Æresmedlemsskap foretas av Innsatsutvalgets 3 medlemmer oppnevnt av 

foreningens årsmøte. 

 

Innsatsutvalget konstituerer seg selv. 

 

Utvalgets medlemmer oppnevnes for 3 år. (Ved første valg: ett medlem for henholdsvis 1 år, 

2 år og 3 år.) 

 

Til medlemmer av utvalget bør det velges personer med minimum 5 års medlemskap og 

allsidig virke i foreningen. 

 

Innsatsutvalget 

18.02.2016 

 

 


