
Vedtakssaker til årsmøte 21. februar 2022 

 

Forslag til endring av vedtekter §12 
 

Bakgrunn for endringsforslaget: 

Styret i Harstad Turlag har i 2021 arbeidet med å utvikle nye hederstegn med tilhørende 

retningslinjer for tildeling av disse samt utnevning av æresmedlemmer i turlaget. Styret legger vekt 

på viktigheten av å hedre våre tillitsvalgte og at dette er forankret i en god og kjent prosess. 

Implementering vil kreve endring av §12 i vedtekter for Harstad Turlag.  

 

Eksisterende formulering: 

§ 12. Æresmedlem. 

Personer som i særlig grad har virket til foreningens fremme kan av årsmøtet oppnevnes som 

æresmedlem. 

 

Forslag til vedtektsendring: 

§ 12 Æresmedlem og tildeling av hederstegn 

Styret kan utnevne æresmedlemmer og tildele hederstegn til personer som har gjort en 

ekstraordinær innsats for Harstad Turlag.  

 

 

Påfølgende side viser de nye retningslinjene for hederstegn som grunnlag for endring av §12 i 

vedtekter. 
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Hederstegn – Retningslinjer for tildeling 

Æresmedlem i Harstad Turlag.  

Æresmedlemskap tildeles av styret til personer som har gjort en helt ekstraordinær innsats. Normalt 

bør innsatsen ha en varighet på 20-25 år. Kandidaten må innad og utad ha gjennomført en betydelig 

innsats og vist initiativ som har bidratt til samhold, virksomhet, tilbud og utvikling for Harstad Turlag. 

Æresmedlemskap er en sjelden hedersbevisning og henger meget høyt. Normalt vurderes 

æresmedlemskap kun hvert 5.år. Æresmedlemskapet består av gullforgylt nål, diplom og livsvarig 

fritt medlemskap. 

Hinnsteinprisen - Harstad Turlags hederspris.  

Hinnsteinprisen tildeles kandidater som har gjort en betydelig innsats i en periode på normalt 5-10 

år. Innsatsen er gjerne på flere felt av lagets virksomhet. Det skal vektlegges at vedkommende har 

bidratt til lagets utvikling gjennom eget initiativ, handlekraft og evne til å styre lagets tilbud og 

aktiviteter. Denne hedersprisen består av sølvforgylt nål, diplom og DNT kleskolleksjon verdi ca. kr 

5000. 

Heiaprisen - Harstad Turlags dugnadspris.  

Dugnadsprisen tildeles kandidaten som har vist betydelig dugnadsinnsats for Harstad Turlag. 

Innsatsen kan være relatert til ett eller flere felt av lagets løpende virksomhet, spesielle prosjekter 

eller nyskapende tiltak som har bidratt til et betydelig løft for Harstad Turlags aktiviteter/tilbud. 

Heiaprisen består av diplom og kniv verdi ca. kr 1000. 

Forslag til kandidater.  

Forslag til kandidater for alle kategorier hederstegn stiles og begrunnes til styret i Harstad Turlag. 

Styret kan organisere dette arbeidet med å oppnevne en hederstegnkomite som bearbeider og 

kommer med innstilling til styret. Det bør være full enighet i styret om de kandidater som tildeles 

hederstegn. Ingen kan tildeles samme pris flere ganger.  

Tildeling  

Kandidater som er innstilt til nevnte hedersbevisning må forespørres om de aksepterer utnevnelsen. 

Kunngjøring og tildeling skjer på Harstad Turlags årsmøte eller annet arrangement som er høvelig. 

Turlagets årsmelding skal inneholde oversikt over de personer som er tildelt æresmedlemskap og 

andre hederstegn.  

Revisjon og endringer 

Styret vedtar endringer til retningslinjer for hederstegn. 

Vedtekter for Harstad Turlag §12 

§ 12 Hederstegn og æresmedlemmer. 

Styret kan utnevne æresmedlemmer og tildele hederstegn og til personer som har gjort en 

ekstraordinær innsats for Harstad Turlag. Tildeling følger vedtatte retningslinjer for hederstegn. 

Vedtatt av styret 17.  januar 2022 
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