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Bestämmelser för utmärkelsen 
Årets ledare i Hälsingland 

 
 
Årsmöte 1985 (Bollnäs 1985-09-30 § 17) beslutade att uppdra till HBF:s styrelse att 
inrätta ett ”pris till förtjänta ledare”. Styrelsen tog sedan beslut under våren 1986 att 
införa ett sådant ledarpris. Priset till årets ledare i Hälsingland skulle delas ut varje år 
till en tränare/ledare som engagerar sig i badmintonsporten och betyder mycket för 
dess utveckling i sin förening i distriktet och inte minst för de spelare som utvecklas 
under dennes ledning. Det första ledarpriset delades ut vid årsmötet 1986 avseende 
säsongen 1985/86. 
 
Några egentliga regler har aldrig fastställts, varför HBF vid årsmötet 2009-09-10 
fastslagit bestämmelser för årets ledare till innevarande version 2. 

 
 
Bestämmelser: 
 
§ 1 Årets ledarpris Hälsingland (gällande säsong) avser tränare och ledare inom distriktet Hälsingland 
 
§ 2 Utmärkelsen utdelas av Hälsinglands Badmintonförbunds styrelse i oktober eller november månad 
 var je år. 
 
§ 3 Senast den 30 juni varje år ska respektive badmintonklubbar i Hälsingland ha lämnat in förslag 
 på kandidat till Årets ledare till styrelsen för Hälsinglands Badmintonförbund. 
 
§ 4 Förslag kan endast inges av förening som fullgjort sina skyldigheter gentemot Svenska 
  Badmintonförbundet och Hälsinglands badmintonförbund. HBF:s stadgar kap 6 § 25-26. 
 
§ 5 Den person som utses till Årets ledare ska fylla minst 18 år under den säsong som priset avser. 
 
§ 6 Personen som utses till Årets ledare ska tillhöra verksamheten i en badmintonförening i Hälsingland 
 och vara medlem i minst en av distriktets föreningar. 
 
§ 7 Till Årets ledare i Hälsingland ska utses en person som i sin ledarroll engagerar och entusiasmerar 
 andra människor i sin omgivning och som 
 - utfört ett uppoffrande ungdomsarbete och/eller 
 - osjälviskt arbetat (”eldsjäl”) för badmintonsporten i Hälsingland och/eller 
 - åstadkommit resultat på en utmärkande nivå och/eller 
 - är en ledare som är mycket värdefull för sin förenings existens och/eller 
 - byggt upp eller startat en förening eller annan verksamhet eller drivit ett projekt som gynnat 
   badmintonsporten i Hälsingland och/eller 
 - 
  
§ 8 En beslutsmässig SDF-styrelse har, efter beaktande av inkomna förslag och motiveringar i § 4, 
 att, senast under augusti månad, suveränt utse Årets ledare i Hälsingland. 
 
§ 9 Utmärkelsen kan erhållas av samma person mer än vid ett tillfälle. 
 
§ 9 Ledarpriset kan delas av två personer under förutsättning att dessa kommer från samma förening. 
 
§ 10 Utmärkelsen utdelas kostnadsfritt för klubb och spelare. 
 
§ 11 Utmärkelsen består av en graverad minnessak i tenn.
 
 
 
 
                                                   Vs 2.1 


