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FÖRTJÄNSTTECKEN 
 
Sällskapets förtjänstdiplom 
Diplom kan tilldelas person, som under en följd av år – i regel minst tre år – nedlagt ett 

intresserat arbete för sällskapet. 

 

Diplom skall tilldelas med mottagarens namn samt undertecknat av styrelsens 

ordförande och sekreterare. 

 

 

Sällskapets förtjänsttecken i silver  
Förtjänsttecknet kan utdelas till person, som under en lång följd av år – i regel minst fem 

– engagerat arbetet för sällskapets bästa.  

 

Förtjänsttecknet skall vid överlämnandet vara graverat med mottagarens namn och årtal  

 

 

Sällskapets förtjänsttecken i guld (förgyllt silver)  
Förtjänsttecknet kan utdelas till person, som tidigare innehar förtjänsttecken i silver och 

som därefter under ytterligare en lång följd av år – i regel minst fem – engagerat arbetet 

för sällskapets bästa. 

  

Förtjänsttecknet skall vid överlämnandet vara graverat med mottagarens namn samt 

årtal.  

 

 

Sällskapets medalj i guld (förgyllt silver)  
Medaljen kan utdelas till person, som tidigare innehar förtjänsttecken i guld och som 

därefter under ytterligare en lång följd av år – i regel minst tio - gjort sig synnerligen 

välförtjänt om sällskapets simidrott samt i övrigt på ett framstående och förtjänstfullt 

sätt lagt sig vinn om sällskapets bästa. 

 

Medaljen kan även utdelas till person som varit uttagen till olympiska spel, individuell 

medaljör vid världs- eller europamästerskap, eller som under fem år blivit svensk 

mästare för seniorer och visat gott föredöme för sällskapet. 

  

Medaljen skall vid överlämnandet vara graverad med mottagarens namn samt årtal.  

 

 

 

 

 

 



 

Gemensamma bestämmelser för förtjänsttecknen  

1. Medalj och förtjänsttecknen bör utdelas sparsamt med hänsyn till de alltid skall behålla 

sin karaktär av särskilda och eftersträvansvärda utmärkelser.  

 

2. Sällskapets styrelse bör tillse att en person eller nämnd finns utsedd med uppgift att 

bevaka och föreslå kandidater till utmärkelser.  

 

3. Det åligger sällskapets styrelse att föra förteckning över innehavarna av medaljen i 

guld samt förtjänsttecken i guld och silver.  

 

4 Medalj och förtjänsttecken bör överlämnas under högtidliga former, i regel vid 

sällskapets årsmöte eller jubileum.  

 

 

HEDERSORDFÖRANDE 
Person som varit sällskapets ordförande under lång tid – i regel minst 10 år – kan på 

förslag av styrelsen vid årsmötet utses till sällskapets hedersordförande.  

 

Hedersordförande tilldelas hedersplakett med gravering HEDERSORDFÖRANDE 

mottagarens namn och datum 

 

Hedersordförande blir kallad som ständig medlem.  

 

HEDERSMEDLEM 
Person som under lång tid varit medlem i sällskapet – som regel minst tjugo år- och 

innehar sällskapets förtjänsttecken i guld kan av styrelsen utses till sällskapets 

hedersmedlem. 

  

Sim-idrottare som under lång tid varit medlem i sällskapet – som regel minst tio år- och 

vid något tillfälle erövrat ett svenskt mästerskap, individuellt, för seniorer kan av 

styrelsen utses till sällskapets hedersmedlem. 

 

Hedersmedlem tilldelas hedersplakett med gravering HEDERSMEDLEM mottagarens namn 

och datum. 

 

Hedersmedlem blir kallad som ständig medlem.  

 

 

HEDERSPLAKETT 
Hedersplaketten är avsedd att stimulera intresset för LASS verksamhet och utdelas 

i första hand för insatser av väsentligt värde och betydelse för LASS utveckling. 

 

LASS styrelse fattar beslut om utdelning av plaketten. 

 

Hedersplakett graveras med mottagarens namn och datum. 

 

 
DIPLOM till sim-idrottare för utomordentliga prestationer 
Sim-idrottare kan tilldelas sällskapets diplom för utomordentliga prestationer - 

som regel erövrat medalj vid ett svenskt mästerskap individuellt/lag för juniorer eller 

seniorer – och visat gott föredöme för sällskapet 

Sportchef och ansvarig huvudtränare lämnar förslag till styrelsen.   

 
 
 



 
KLUBBMÄSTARE 
Vid sällskapets årsmöte utdelas en graverad plakett till årets Klubbmästare i simning till 

en pojke och flicka i varje åldersklass, dvs. seniorer, juniorer, 16 år, 15 år, 14 år och 13 

år och i simhopp till en pojke och flicka i varje tävlingsklass, dvs. A-klass och B-klass. 

 

 

Endast en plakett utdelas årligen även om denna vunnit flera grenar.  

Plaketten skall vara graverad med årtal samt den/de grenar som vunnits under året.  

 

Plaketten utdelas vid sällskapets årsmöte. 

  

Årets bästa prestation i simning 
Vid sällskapets årsmöte utdelas en graverad plakett till Årets bästa prestation i simning 

till en pojke och flicka i varje åldersklass, dvs. seniorer, juniorer, 16 år, 15 år, 14 år och 

13 år. Utdelningen sker till den pojke och flicka enligt ovan som under året uppnått 

högsta FINA-poäng i en enskild gren. Utlottning till de yngsta simmarna? 

 

 

Årets bästa prestation i simhopp 
Vid sällskapets årsmöte utdelas en graverad plakett till Årets bästa prestation i simhopp 

till en pojke och flicka i varje tävlingsklass, dvs. A-klass och B-klass. Utdelningen sker till 

den pojke och flicka som uppnått högsta poäng i en enskild serie.  

 

 

Årliga träningspriser i Simning och Simhopp  
En gåva till ett värde av tusen kronor (1000 kr) samt en graverad plakett utdelas årligen 

till en simmare och en simhoppare. 

 

Pristagaren utses av huvudtränare i samråd med övriga tränare.  

 

 

Årets ”Fair Play” 
Vandringspriset skall delas ut en gång per år och graveras med namn och år. Priset skall 

vandra fram till klubbens 200-års jubileum och därefter förvaras av LASS. Pristagaren 

utses av sportchefen i samråd med övriga tränare. Pristagaren erhåller en gåva till ett 

värde av tusen kronor (1000 kr) samt en graverad plakett. 

 

Priset skall tillfalla den aktiva LASS-are, som under föregående kalenderår 

- Verkat för kamratanda, både inom den egna träningsgruppen och inom LASS i övrigt. 

- Uppmuntrat/peppat och varit stöd för klubbkamraterna. 

- Uppträtt på ett föredömligt sätt gentemot simmare, funktionärer, ledare och publik. 

- koncentrationsförmåga på tränings- och tävlingsuppgiften samt träningsvillighet. 

 

 

Årets ledare 
Ledarpriset skall delas ut årligen och tillfaller en ledare i LASS. Pristagaren utses av en 

kommitté av sportchef, huvudtränare samt breddansvarig. Pristagaren erhåller en gåva 

till ett värde av tusen kronor (1000 kr) samt en graverad plakett till en ständigt 

vandrande tenntallrik. 

 

 

Årets LASS-are  
Vandringspriset skall delas ut en gång per år och graveras med namn och år. 
Årets LASS-are utses årligen av LASS styrelse.  

Sällskapets medlemmar har rätt att lämna förslag t o m 31 januari.  



Pristagaren erhåller en gåva till ett värde av tusen kronor (1000 kr) samt en graverad 

plakett till en ständigt vandrande pokal. 

 

 
Sällskapets fana  
Sällskapets fana, nyanskaffad 2018, skall utgöras av vit duk med sällskapets 

medlemsmärke samt sällskapets namn och stiftelsedatum.  

 

Till fanan hör vitmålad stång med förgylld knopp.  

 

Fanan får föras endast av styrelsen utsedd person och endast vid tillfälle som beslutas av 

styrelsen.  

 

 
Sällskapets flagga 
Sällskapets flagga, nyanskaffning, skall utgöras av vit duk med sällskapets 

medlemsmärke. 

 

 
Sällskapets bordsstandar 
Bordsstandar kan efter styrelsebeslut utdelas till förening/sammanslutning vid 

exempelvis tävlingsutbyte eller jubileum.  

 

Bordsstandar kan även tilldelas enskild medlem som under lång tid – som regel 10 år- 

nedlagt ett intresserat arbete för sällskapet, och då i samband med högtidsdag,  

tex 50-årsdagen 

 

 

Sällskapets medlemsnål.  
Medlemsnål försäljs av sällskapet 

 

  

PROMOTION  
Sällskapets medalj i silver och brons utdelas vid simpromotion till årets manliga och 

kvinnliga magistrar, varvid primus erhåller silvermedaljen och ultimus erhåller 

bronsmedaljen.  

Medaljerna bör vara graverade primus/ultimus och årtal. 

  

Person som i sällskapets regi erövrat kandidat- eller magistervärdigheten kan mot 

särskild avgift erhålla kandidat – eller magisterdiplom. 

Diplomet skall vara försett med mottagarens namn samt undertecknat av styrelsens 

ordförande och sekreterare samt i förkommande fall även av promotorn. 

 

Promotorn skall erhålla svenska simförbundets minnesplakett till promotor. 


