
Utg 2015-02-20

Bestämmelser om de olika förtjänsttecknens utdelning återfinns i dokumentet "Bestämmelser om Hedersutmärkelser och 
förtjänsttecken - antagna rfm 2013". Ansökan skall vara SBR tillhanda ca 2 mån före den dag, då utmärkelsen skall överlämnas.
Vi ber er också notera att kostnaden för förtjänsttecknen (guld- och silervernål), faktureras beställaren.
Blanketten skickas till sbr@biodlarna.se eller Sveriges Biodlares Riksförbund, Borgmästaregatan 26, 596 34 Skänninge

Upplysningar om den till hedelrsutmärkelse eller förtjänsttecken föreslagne:

Födelsedag

Inträdesår

Började 
med
biodling år

Inträdesår

Ordförande

V. ordförande

Sekreterare

Kassör

Kursledare

Instruktör

Konstruktör

Författare

Bitillsynsman

Annan verksamhet

Beslut inf. i register

ANSÖKAN OM SBR:S  HEDERSUTMÄRKELSER 
OCH FÖRTJÄNSTTECKEN

Fullständiga för-, till- och efternamn (förnamnet som ev. ska graveras stryks under) Födelseår

Bostadsadress Postadress

F.n. medlem i nedanstående lokalförening.
När biodlingen var 
som
mest omfattande Nuvarande omfattning

                          Antal samhällen

Har tidigare tillhört nedanstående lokalförening.

Representant vid riksförbundsmöten åren

Innehavda förtroende 
uppdrag

I lokalföreningen 
åren

I distrikt
åren

I riksförbund 
åren Kompletterande upplysningar

Representant vid distriktsmöten åren

Datum då utmärk. ska delas ut.

Noggranna upplysningar om tidpunkter för resp. verksamhet, dess omfattning och natur. 

Ort och datum: Uställare av ansökan Vilken typ av utmärkelse el. tecken önskas.

Riksförbundsstyrelsens anteckningar och beslut:

Diplomtext
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