
 

 

 

  

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV ÆRESMEDLEMSKAP OG HEDERSKNAPP 
 
Innledning.   

Bergen Turlag ble stiftet 17. april 1890 under navnet Turistforeningen for Bergens By og Stift. I 1928 ble navnet 

endret til Bergens Turistforening. Foreningen fikk sitt nåværende navn i 1947 ved sammenslutningen av Bergens 

Turistforening og Kjenn Ditt Land Bergen. Fra 1988 er Bergen Turlag medlemsforening i Den Norske Turistforning. 

 

I perioden 1978 til 1998 har følgende lokallag tilsluttet seg Bergen Turlag:  

Odda og Ullensvang Turlag, Os Turlag, Nordhordland Turlag, Kvam Turlag, Stord/Fitjar Turlag og Kvinnherad 

Turlag. Frå 2010 og til 2017 er følgende lokallag etablert: Askøy Turlag, Austevoll Turlag, Bømlo Turlag, Fjell 

Turlag, Sund Turlag, Fusa Turlag, Samnanger Turlag, Osterøy Turlag, Vaksdal Turlag og Ulvik Turlag.  

 

Frå 1. november 2013 skifta Bergen Turlag navn til Bergen og Hordaland Turlag. 

 

Forankring i vedtektene.  

Bergen og Hordaland Turlags vedtekter sier i § 4:   

Personer som har gjort en særlig god innsats for Bergen og Hordaland Turlag, kan av styret utnevnes til æresmedlem.  Dette er 

lagets høyeste hedersbevisning. Styret kan også tildele andre hederstegn.  

Æresmedlem i Bergen og Hordaland Turlag. 

Den som tildeles æresmedlemskap må ha utvist en uvanlig og betydelig innsats for Bergen og Hordaland Turlag, 

gjerne på flere felter av lagets virksomhet over tid. Normalt bør innsatsen ha en varighet på ca. 30 år. Kandidaten må 

innad og utad ha representert laget på en tillitsvekkende, representativ og uegennyttig måte, og bidratt betydelig til 

lagets samhold, virksomhet og utvikling. Æresmedlemskapet skal være en sjelden hedersbevisning og henge meget 

høyt. 

Denne hedersbevisningen består av en stor nål med Bergen og Hordaland Turlags emblem, samt at den utnevnte 

tildeles livsvarig fritt medlemskap. 

 

Bergen og Hordaland Turlags Hedersknapp. 

Under henvisning til § 4 kan Hedersknappen tildeles kandidater som er medlemmer av Bergen og Hordaland Turlag 

og har gjort en betydelig innsats over minst 10 år og gjerne på flere felter av lagets virksomhet. Det bør vektlegges at 

man har representert laget på en verdig og positiv måte. Styret kan avvike fra nevnte tildelingskriterier i spesielle 

tilfeller. Hedersknappen består av en noe mindre nål enn for æresmedlem, med Bergen og Hordaland Turlags emblem. 

 

Framlegg til kandidater. 

Framlegg til kandidat for begge kategorier hederstegn begrunnes og stiles til styret.  Styret kan organisere dette 

arbeidet ved å oppnevne en Hederstegnkomitè. Komitèen bearbeider framlegg og kommer med innstilling til styret. 

Normalt vurderes kandidater hvert andre år.  

Det bør være full enighet i styret om de kandidater som tildeles en hedersbevisning. Ansatte og styremedlemmer er 

normalt ikke kandidater. 

 

Tildeling. 

Kandidater som er innstilte på nevnte hedersbevisninger, må forespørres om de aksepterer utnevnelsen. Kunngjøring 

og tildeling skjer på Bergen og Hordaland Turlags årsmøte, eller annet arrangement som styret finner høvelig. 

 

Disse regler ligger under styrets forvaltning.  

 

 

 

Vedtatt av styret den 4. desember 2013  
(tidl.vedtatt i styremøte den 30. mai 2007, og fremlagt for Rådet den 29. mai 2007. ) 


