Sandefjord OK
Æresmedlemskap
Et æresmedlemskap i Sandefjord OK er en svært høy heder som bare kan tildeles medlemmer
som har utmerket seg med idrettsprestasjoner og/eller gjennom en årrekke har gjort en meget
stor uegennyttig innsats til beste for klubben.

Forslag
Medlemmer kan hver for seg, eller i fellesskap, fremme forslag på kandidater til styret. Styret
har også selv anledning til å fremme forslag på æresmedlemmer.

Behandling av forslag
Alle forslag skal behandles i full fortrolighet, og ingen styremedlemmer må røpe noe fra den
vurderingen som blir gjort i de respektive styrer. Bare kandidater som blir funnet verdige til
æresmedlemskap skal føres inn i lagets protokoller.

Utnevning
Styret behandler forslagene på kandidater på et styremøte og velger blant disse kandidatene på
neste styremøte. Det skal føres en egen protokoll over klubbens æresmedlemmer.

Kriterier
Det stilles ingen faste kriterier til innsats gjennom et bestemt antall år. Det vil alltid være
vanskelig å vurdere innsatsen til ulike medlemmer gjennom ulike antall år. En kandidat må
uansett ha vist usedvanlig utholdenhet og trofasthet i sitt arbeid for Sandefjord OK.
Det stilles heller ingen faste krav til hvilke verv en person må ha hatt i klubben. Sandefjord
OK er avhengig av tillitsvalgte og dugnadsytere av alle slag for at det skal fungere. Imidlertid
må en kandidat ha vist bredde og allsidighet i sitt arbeid samtidig som han eller hun har vist
evne og iver til å trekke andre med seg i arbeidet for klubben.
Videre stilles det ingen faste krav til idrettsprestasjoner og plasseringer. Et æresmedlem kan
vel så gjerne være en som ikke har vært aktiv idrettsutøver. En som har vært med på å legge
forholdene tilrette for de aktive, er ikke minst viktig for klubben. Dette forhindrer ikke at en
aktiv idrettsutøver kan utnevnes til æresmedlem. Så sant et medlem gjennom en årrekke har
representert Sandefjord OK på en fortjenestefull måte, bør styret vurdere også slike kandidater
like fullt som medlemmer som oppnår prestasjoner av særdeles høy klasse nasjonalt og
internasjonalt.
Et æresmedlem i Sandefjord OK blir livsvarig medlem av klubben, og får fritak fra betaling
av medlemskontingent. Det skal utdeles en hedersbevisning til æresmedlemmet ved
offentliggjøringen.

