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Svenska hörselförbundet rf är en intresseorganisation för hörselskadade med svenska som modersmål. Det vill säga människor med nedsatt 

hörsel, tinnitus, Ménières sjukdom, ljudöverkänslighet samt vuxendöva. Vi arbetar också för att stödja föräldrar och andra anhöriga. 
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Förtjänsttecken  
 
Genom att ge Svenska hörselförbundet rf:s förtjänsttecken belönar ni duktiga personer 
inom er hörselförening. Personer som arbetat och verkat med både hjärta och själ och gett 
av sin tid för föreningens bästa. 
 
Svenska hörselförbundet rf upprätthåller en förteckning över dem som tilldelats 
förtjänsttecken. 
Följande förtjänsttecken finns: 
- Förtjänsttecken i silver 
- Förtjänsttecken i guld 

 
Förtjänsttecken i silver 
Svenska hörselförbundet rf:s förtjänsttecken i silver utgörs av vågen som finns i förbundets 
logo, försilvrat med grip-fastsättning. Förtjänsttecknet åtföljs av ett diplom.  
Förtjänsttecknet utdelas av förbundets styrelse direkt eller på framställning av 
lokalföreningarna. 

 
Förtjänsttecknet ges som erkänsla för värdefullt och osjälviskt arbete till förmån för 
Svenska hörselförbundet rf och dess syften.  Förtjänsttecknet kan beviljas när mottagaren 
har deltagit i förbundets eller lokalföreningars verksamhet under minst 5 års tid. 

  
Kostnaderna för beviljade förtjänsttecken betalas av den instans som föreslagit 
utmärkelsen, och märket kostar 17 euro.   
 
Förtjänsttecken i guld 
Svenska hörselförbundet rf:s förtjänsttecken i guld utgörs av vågen som finns i förbundets 
logo, förgyllt med grip-fastsättning. Förtjänsttecknet åtföljs av ett diplom.  
Förtjänsttecknet utdelas av förbundets styrelse direkt eller på framställning av 
lokalföreningarna. 

 
Förtjänsttecknet i guld kan beviljas när mottagaren har deltagit i förbundets eller 
lokalföreningarnas verksamhet under minst 10 år. 
Kostnaderna för beviljade förtjänsttecken betalas av den instans som föreslagit 
utmärkelsen, och märket kostar 20 euro.   
 
Hur ansöka? 
Om er lokalförening vill belöna någon med ett förtjänsttecken, ska man skicka en skriftlig 
ansökan till Svenska hörselförbundet rf. Ansökan skall innehålla en motivering till varför 
personen/personerna i fråga gjort sig förtjänta av förtjänsttecknet/tecknen. Varje ansökan 
behandlas av Svenska hörselförbundets styrelse.  

http://www.horsel.fi/

