
Stadgar för Småbarnspedagogikens Lärarförbunds förtjänstteken                    
 
 

Småbarnspedagogikens Lärarförbunds förtjänsttecken i guld  

1 §  Småbarnspedagogikens Lärarförbunds förtjänsttecken i guld ges som ett erkännande för ett 

särskilt meriterande eller långvarigt arbete för förbundets väl.  

2 §  Förtjänsttecknets motiv är två fåglar varav den mindre fågeln skyddas av den större.  

3 §  Förbundsstyrelsen beviljar förtjänsttecknet.  

4 §  Föreningarna bör sända in sina fritt formulerade förslag med motiveringar om beviljande av 

förtjänsttecknet till förbundsstyrelsen. Förtjänsttecknet i guld har en löpande ansökningstid.  

5 §  Förtjänsttecknen överlåts i allmänhet under Småbarnspedagogikens Lärarförbunds 

gemensamma tillställningar och de medföljs av ett diplom som undertecknas av förbundets 

undertecknare.   

6 §  En förteckning över dem som beviljats förtjänsttecknet finns på förbundskansliet och 

förtjänsttecknen numreras.  

7 §  Småbarnspedagogikens Lärarförbunds styrelse besluter om ändringar av dessa stadgar.  

 

 

 

Småbarnspedagogikens Lärarförbunds Förtjänsttecken i silver med förgylld liten fågel 

1 §  Småbarnspedagogikens Lärarförbunds förtjänsttecken i silver med förgylld liten fågel beviljas 

som ett erkännande för ett meriterande eller långvarigt arbete som gjorts för förbundets väl på 

lokal, regional eller nationell nivå.  

2 §  Förtjänsttecknets motiv är två fåglar varav den mindre fågeln skyddas av den större.  

3 §  Förbundsstyrelsen beviljar förtjänsttecknet.  

4 §  Föreningarna bör sända in sina fritt formulerade förslag med motiveringar om beviljande av 

förtjänsttecknet till förbundsstyrelsen. Förtjänsttecknet har en löpande ansökningstid.  

5 §  Förtjänsttecknen överlåts i allmänhet under Småbarnspedagogikens Lärarförbunds 

gemensamma tillställningar. Förtjänsttecknet kan också överlåtas i samband med förbundets 

eller föreningens regionala eller lokala tillställningar. Med förtjänsttecknet följer ett diplom som 

undertecknas av förbundets undertecknare.   

6 §  Förbundskansliet håller en förteckning över mottagare av förtjänsttecknet.  

7 §  Småbarnspedagogikens Lärarförbunds styrelse besluter om ändringar av dessa stadgar.  

 

 

 

 

 

 



Småbarnspedagogikens Lärarförbunds förtjänsttecken i silver 

1 §  Småbarnspedagogikens Lärarförbunds förtjänsttecken i silver beviljas som ett erkännande för 

ett särskilt meriterande eller långvarigt arbete som gjorts för föreningens eller dess 

medlemmars väl på lokal eller regional nivå.  

2 §  Förtjänsttecknets motiv är två fåglar varav den mindre fågeln skyddas av den större.  

3 §  Förtjänsttecknet beviljas av föreningarnas styrelser samt av förbundets styrelse för OAJ:s 

lokalföreningars SLF-medlemmars del.  

4 §  OAJ:s lokalförenings styrelse ansöker om förtjänsttecknet i silver för sina SLF-medlemmar 

med en fritt formulerad ansökan med motiveringar för beviljande av tecknet som sänds till 

förbundsstyrelsen.    

5 §  Förtjänsttecknen överlåts i allmänhet under föreningens gemensamma tillställningar och de 

medföljs av ett diplom som undertecknas av föreningens undertecknare.  Förbundskansliet 

levererar förtjänsttecknet och diplomet på beställning till föreningarna och förtjänsttecknets 

mottagare bör anges.   

6 §  Beviljaren av förtjänsttecknet håller en förteckning över mottagare av förtjänsttecknet.  

7 §  Småbarnspedagogikens Lärarförbunds styrelse besluter om ändringar av dessa stadgar. 

 

 

Godkänd under styrelsens möte 21.1.2020 


