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1. Ungdomsstipendiat
Tilldelas den ungdom, minst 15 år, som under det gångna året utfört en prestation som
under hela, delar av eller vid ett speciellt tillfälle varit utmärkande, antingen
resultatmässigt eller för övrigt sportsligt på och utanför tävlingsarenan. Pristagaren
erhåller ett diplom samt en mindre penningsumma och priset utdelas i samband med
föreningens årsmöte i mars-april varje år. Sektionerna utser kandidater och styrelsen utser
vinnare. Priset kan delas mellan flera pristagare.

2. Ungdomsledarstipendiat
Tilldelas den ledare, som under ett antal år har haft ansvaret för en grupp ungdomar och
som har skött detta på ett sådant sätt att ungdomarna har utvecklats helt enligt de mål som
varit uppsatta för denna grupp. Pristagaren erhåller ett diplom samt en mindre
penningsumma och priset utdelas i samband med föreningens årsmöte i mars-april varje
år. Sektionerna utser kandidater och styrelsen utser vinnare. Priset kan delas mellan flera
pristagare.

3. 5-års medalj
Tilldelas den, aktiv eller ledare som under 5 års tid (i följd) antingen spelat aktivt i
seniorlag, inom fotboll, innebandy eller skidor, eller som under 5 års tid varit ledare inom
en sektion. Som ledare menas att man varit dokumenterat ansvarig för en grupp ungdomar
eller lag eller att man varit förtroendevald och suttit med i en sektion eller styrelse. Priset
utdelas i samband med föreningens årsfest på hösten varje år. Styrelsen utser tillsammans
med sektionerna medaljörer, som ska vara aktiva vid tillfället.

4. 10-års medalj
Tilldelas den, aktiv eller ledare som under 10 års tid antingen spelat aktiv i seniorlag,
inom fotboll, innebandy eller skidor, eller som under 10 års tid varit ledare inom en
sektion. Som ledare menas att man varit dokumenterat ansvarig för en grupp ungdomar
eller lag eller att man varit förtroendevald och suttit med i en sektion eller styrelse. Man
kan räkna tid både som aktiv och ledare och från flera olika sektioner. Priset utdelas i
samband med föreningens årsfest på hösten varje år. Styrelsen utser tillsammans med
sektionerna medaljörer, som ska vara aktiva vid tillfället och ska ha erhållit 5-årsmedaljen
tidigare.
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5. 15-års medalj
Tilldelas den, aktiv eller ledare som under 15 års tid antingen spelat aktiv i seniorlag,
inom fotboll, innebandy eller skidor, eller som under 15 års tid varit ledare inom en
sektion. Som ledare menas att man varit dokumenterat ansvarig för en grupp ungdomar
eller lag eller att man varit förtroendevald och suttit med i en sektion eller styrelse. Man
kan räkna tid både som aktiv och ledare och från flera olika sektioner. Priset utdelas
samband med föreningens årsfest på hösten varje år. Styrelsen utser tillsammans med
sektionerna medaljörer, som ska vara aktiva vid tillfället och ska ha erhållit 5 och 10årsmedaljen tidigare.

6. Täfteå IK:s hedersnål
Tilldelas den, aktiv eller ledare som tidigare erhållit 15-årsmedaljen och som under sin tid
i Täfteå IK utmärkt sig på något extraordinärt sätt, som genom sitt ledarskap
representerat föreningen både internt och externt på ett förtjänstfullt sätt och därigenom
bör ihågkommas för all framtid. Pristagaren erhåller en förgylld klubbnål och priset
innebär också att han/hon har fritt inträde till arrangemang som anordnas i Täfteå IK:s
regi.
Styrelsen allena utser pristagare.
Priset utdelas högtidligt i samband med föreningens årsfest på hösten eller allra helst bör
detta delas ut i samband med något jubileum eller dylikt.

Fram till år 2008 har följande erhållit Täfteå IK:s hedersnål.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nils ” Kicke ” Marklund, år ????, Fotboll, Bingo och vaktmästeri.
Thore Kröger, år ????, Fotboll, styrelseledamot och bingo.
Henry Forsberg, år ????, Fotboll, bingo, styrelseledamot och ordförande.
Ove Oskarsson, år ????, Nöjes, bingo, styrelseledamot och ordförande.
Lennart Sundström, år ????, Cykel och styrelseledamot.
Carl Åsemar, år 2000, Ungdom, Fotboll och styrelseledamot.
Pär Erik Sundström, år 2008, Ungdom, Skidor och styrelseledamot och ordförande.
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