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Vedlegg 4        
Sak 7a: Rutiner for æresbevisninger og annen oppmerksomhet i Haltdalen idrettslag 
 

Bakgrunn: 
Æresmedlemskap og oppmerksomhet ved begravelser/ bisettelser har en årelang 
tradisjon i HIL. Saken har vært oppe i de to foregående årsmøtene. Etter årsmøtet i 2022 
ble det vedtatt å sette ned et utvalg som skulle se på, og utarbeide, rutiner for 
æresmedlemskap og andre oppmerksomheter ifm. involvering i HIL (vedlegg 4a). Utvalget 
har bestått av Lars Axel S. Nygård, Ivar Volden og Ingvill Erlien Borren.  
 
Utvalget har kommet med et forslag til ny praksis (vedlegg 4b) som danner grunnlag for 
hovedlagets forslag til vedtak.  
 
Hovedlagets forslag: 
Haltdalen idrettslag favner vidt og de fleste av bygdas innbyggere har i én eller annen 
sammenheng vært involvert i lagets aktiviteter. Idrettslaget fungerer som et «lim» i 
bygda vår.  
Ved å gi oppmerksomhet ved bortgang, hedrer vi ikke bare personene direkte, men også 
de pårørende og frivilligheten generelt. 

 
1. Æresmedlemskap 

1.  Æresmedlemskap er lagets høyeste utmerkelse 
2.  Æresmedlemskap kan tildeles personer som oppfyller én eller flere av følgende 
kriterier; 

a.  har lagt ned en spesielt stor administrativ innsats over lang tid 
b.  har bidratt i en eller flere spesielle saker som har fått stor betydning for 
klubben 
c.  gjennom mange år, vel sportslig som administrativt, har betydd svært 
mye for miljø, samhold og trivsel i laget 
d.  som aktiv utøver i laget, og gjennom fremragende sportslige 
prestasjoner, har vært en god ambassadør for laget og et forbilde for andre 
utøvere 

3.  Styret skal til enhver tid kunne vurdere kandidater som kan utnevnes til 
æresmedlemmer på bakgrunn av forslag fremmet av medlemmer, inkludert 
tillitsvalgte. Forslag må begrunnes 
4.  Det er et enstemmig styre som utnevner æresmedlemmer 
5.  Markering av utnevnelsen skjer på årsmøtet 
6.  Æresmedlemmer tildeles gratis livslangt medlemskap i laget og blomster ved 
utnevnelsen 
7.  Den som utnevnes til æresmedlem skal motta et synlig bevis (diplom/ 
blomster?) på utnevnelsen 
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8.  Det skal opprettes et arkiv – i papirform og digitalt – over æresmedlemmene 
med begrunnelse for tildelingen 
9.  Bilde av æresmedlemmer skal finnes på lagets hjemmeside 
10. Æresmedlemmer skal inviteres til jubileer og andre store tilstelninger i lagets 
regi 

 
2. Æresbevisninger og oppmerksomhet ved begravelser/bisettelser 

1.  Æresmedlemmer får bårebukett/ krans ved bortgang 
2.  Ved plutselige dødsfall/unge medlemmers bortgang, viser HIL vedkommende 
oppmerksomhet med bårebukett/ krans  
3.  Sittende styremedlemmer får bårebukett/ krans ved bortgang 
4.  Styret tar stilling til oppmerksomhet ved bortgang av øvrige medlemmer som 
har gjort fortjenestefullt arbeid/som har utmerket seg spesielt. Dette vil være en 
skjønnsmessig vurdering uavhengig av statutter.  

 
3. Frasigelse av verv 

1. Blomster tildeles personer som har hatt lederverv i 4 år eller mer 
2. Blomster tildeles personer som har hatt styreverv i 6 år eller mer 
3. Styrets ansvar 

 
Med «styret» i HIL menes hovedlaget og lederne for undergruppene (eller deres 
representant).  
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Vedlegg 4a        
Oppdragsbestilling: 
 
Rutiner for æresbevisninger og oppmerksomhet ved 
begravelser/bisettelser i Haltdalen IL 
 
 
Bakgrunn 
Det har i en periode blitt diskutert rutinene til HIL når det gjelder æresbevisninger og 
oppmerksomhet ved begravelser/bisettelser. Idrettslaget har hatt en tradisjon for dette tidligere, 
men ikke de senere årene. Hovedlaget ser det som viktig at det utarbeides gode rutiner for dette, 
med god forankring blant medlemmene.  
 
På årsmøtet i 2022 ble det derfor fattet følgende vedtak: 
 
 

Sak 7/ 22 Behandle innkomne forslag og saker fra styret 
b. Æresmedlemskap og oppmerksomhet ved begravelser/ bisettelser 
1) Hovedlagets innstilling godkjennes. 
 
Hovedlaget får som mandat å sette ned et utvalg på 3 personer som skal se på, og 
utarbeide, rutiner for æresmedlemskap og oppmerksomhet ved begravelser/ bisettelser. Utvalget 
legger fram forslag til nye praksiser på årsmøtet 2023. Gamle vedtak må letes fram. Andre 
ordninger, som f.eks. Årets navn eller utmerkelser i forbindelse med ekstraordinære prestasjoner/ 
resultater, utredes også. 

 
 
Utvalgets medlemmer 
Lars Axel S. Nygård 
Ivar Volden 
Ingvill Erlien Borren 
 
 
Frist 
Frist for arbeidet er satt til 31. januar 2023. Arbeidet sendes til leder@haltdalenil.no som PDF-fil, 
eller leveres i papirform til leder Andrè Moen. 
 
 
Utvalgets mandat: 
Utvalget skal utarbeide et forslag til rutiner for æresbevisninger og oppmerksomhet ved 
begravelser/bisettelser i HIL. Forslaget legges frem på årsmøtet i 2023. I korte trekk handler det 
om å svare på følgende spørsmål: 
 

1. Skal HIL tildele æresbevisninger og oppmerksomhet ved begravelser/bisettelser, og i så 
fall hvilke? 

2. Hvilke kriterier skal ligge til grunn for tildeling av æresbevisninger og oppmerksomhet ved 
begravelser/bisettelser, og hvem skal ha ansvaret? 

3. Hva skal tildeling av æresbevisninger og oppmerksomhet ved begravelser/bisettelser bety 
for mottakeren, og hva skal dette koste for idrettslaget? 
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Noen spørsmål/punkter som kan brukes som utgangspunkt for diskusjon: 

 Hvilke æresbevisninger skal HIL legge vekt på? 
o F.eks. «årets navn», «æresmedlem» osv.  

 Hvilke kriterier skal ligge til grunn for æresbevisning og oppmerksomhet ved 
begravelse/bisettelse? 

o Mange år i verv, sportslige prestasjoner, langt medlemsskap 
 Hvem har ansvaret for å tildele æresbevisninger og oppmerksomhet ved begravelse/ 

bisettelse? 
o Eget utvalg, hovedlaget, årsmøtet 

 Hva ligger i tildelelsen av æresbevisning og oppmerksomhet ved begravelse/bisettelse? 
o Blomster, diplom, statue 
o Beløp for blomster osv.  

 Hvilke rutiner har andre idrettslag vi kan sammenligne oss med når det kommer til dette? 
 
 
Haltdalen, 24. august 2022 
 
Per-Erik Heksem 
 

Vedlegg 1 
Æresbevisninger innen Haltdalen Idrettslag 
 
Årets navn i Haltdalen idrettslag 
 
Æresbevisninger kan kun tildeles etter et enstemmig vedtak av lagets hovedstyre. 
Vedtatt på årsmøtet 16.11.1975. 
 
 Den av lagets medlemmer som har gjort seg særlig fortjent til det ved så vel sportslig som 
administrativ innsats, tildeles Årets krus med inskripsjon.  

 
 
Navn       Tildelt æresbevisning  

Gudbrand Grøt 1978 
Ivar Ranøyen 1980 
Tore Bergan 1983 
Ivar Bollingmo 1984 
Anders Bergan 1985 
Tommy Håkensen 1990 
Hege Enoksen  1994 
John Bjørgård 1995 
Per Brende 1997 
Berit Aune 1999 
Henrik Langeng 2005 
Kristoffer Svendsen 2005 
Paul Andre Svendsen 2005 
Per Bjørnar Lillemo 2005 
Per Erik Heksem 2005 
Anders Gundersen 2005 
Marius Hilmo Dypdalsbakk 2005 
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Vedlegg 4b        
 
17.01.23 
 
Forslag til nye praksiser – rutiner for æresbevisninger og oppmerksomhet ved 
begravelser/bisettelser i Haltdalen idrettslag 
Utarbeidet av Lars Axel S. Nygård, Ivar Volden, Ingvill Erlien Borren 
 
Haltdalen idrettslag favner vidt og de fleste av bygdas innbyggere har i en eller annen 
sammenheng vært involvert i lagets aktiviteter. Idrettslaget fungerer således som et «lim» i 
bygda vår. 
 
Ved å gi oppmerksomhet ved bortgang, hedrer vi ikke bare personene direkte, men også de 
pårørende. 
 
 
Æresmedlemskap 

1. Æresmedlemskap er lagets høyeste utmerkelse 
2. Æresmedlemskap kan tildeles personer som enten 

a. har lagt ned en spesielt stor administrativ innsats over lang tid, og/eller 
b. har bidratt i en eller flere spesielle saker som har fått stor betydning for 
klubben, og/eller 
c. gjennom mange år, vel sportslig som administrativt, har betydd svært mye for 
miljø, samhold og trivsel i laget, og/eller 
d. som aktiv utøver i laget, og gjennom fremragende sportslige prestasjoner, har 
vært en god ambassadør for laget og et forbilde for andre utøvere 

3. Styret skal til enhver tid kunne vurdere kandidater som kan utnevnes til 
æresmedlemmer på bakgrunn av forslag fremmet av medlemmer, inkludert 
tillitsvalgte. Forslag må begrunnes. 
4. Det er et enstemmig styre som utnevner æresmedlemmer. 
5. Markering av utnevnelsen skjer i lagets årsmøte. 
6. Æresmedlemmer tildeles gratis livslangt medlemskap i laget. 
7. Den som utnevnes til æresmedlem skal motta et synlig bevis (diplom? blomster?) på 
utnevnelsen. 
8. Det skal opprettes et arkiv – i papirform og digitalt – over æresmedlemmene med 
begrunnelse for tildelingen. 
9. Bilde av æresmedlemmer skal finnes på lagets hjemmeside. 
10. Æresmedlemmer skal inviteres til jubileer og andre store tilstelninger i lagets regi. 

 
Årets navn: 

a) Skal tildeles personer som har lagt ned en spesiell innsats for idrettslaget eller vært 
en god ambassadør og/eller et godt forbilde – sportslig, administrativt eller gjennom 
spesielle saker – siste år. 
b) «Haltdalsskipet» foreslås gjeninnført som vandrepremie med navnet til den som 
utnevnes til årets navn inngravert. 
c) Undergruppene foreslår personer til årets navn. Styret vedtar. 
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Æresbevisninger og oppmerksomhet ved begravelser/bisettelser 
a) Æresmedlemmer bør få oppmerksomhet (bårebukett) ved begravelser. Utvalget 
foreslår 500,- (2023-pris; reguleres etter prisstigning). 
b) Ved plutselige dødsfall/unge medlemmers bortgang viser HIL vedkommende 
oppmerksomhet med bårebukett 500,-. (2023-pris). 
17.01.23 
c) Styret tar stilling til oppmerksomhet ved begravelse av øvrige medlemmer som har 
gjort fortjenestefullt arbeid/som har utmerket seg spesielt. Dette vil være en 
skjønnsmessig vurdering uavhengig av statutter. Ca. 400,- med dagens (2023) pris. 

 
Frasigelse av verv 

a) Blomster tildeles personer som har hatt lederverv i over 5 år. 
b) Styrets ansvar. 


