
         
Bohusläns hembygdsförbunds förtjänsttecken  

Den svenska kulturarvsrörelsen har en halv miljon medlemmar, vissa väljer att vara 

medlemmar eftersom de inser vikten av att kunskap om den egna bygdens kulturarv och 

traditioner bevaras, andra deltar mycket aktivt i sin lokala kulturarvsförening, ofta under 

en lång följd av år.  
 

För att visa uppskattning av personer som gjort särskilt värdefulla insatser för sin 

förening har Bohusläns hembygdsförbund (Bhf) instiftat nedanstående förtjänsttecken.  

Bhf rekommenderar viss restriktivitet i fråga om utdelning av förtjänsttecken. Alltför 

generösa utdelningar urholkar utmärkelsernas värde som hedersbevisning för 

mottagaren.  

 

Bhfs föreningsdiplom  

Diplom utdelas som tack för uppskattat arbete inom den lokala föreningen. 

Föreningsstyrelsen utser själv mottagare.  

På diplomet står mottagarens och föreningens namn, datum samt en förtryckt text:  

Tack för ditt engagemang och värdefulla arbetet med att bevara, använda och utveckla 

kulturarvet. Utrymme finns för underskrift av föreningens ordförande.  

Pris för diplom inkl. ram: 150 kr  

Beställs från Bhfs kansli: bohuslanshembygdsforbund@bohuslansmuseum.se eller  

0522 - 65 65 61.  

Diplomet måste beställas minst två månader före önskad utdelningsdag.  

 

Föreningar som ytterligare vill uppmärksamma medlem kan föreslå personen 

som mottagare av Bhfs särskilda utmärkelser som utdelas vid Bhfs årsmöte.  

Den förslagsställande föreningen står för diplom- och plakettmottagares kostnader för 

deltagande i årsstämman.  

 

Bhfs hedersdiplom  

Diplomet kan tilldelas personer som under en längre tid på lokal nivå gjort betydande 

insatser. Det kan ha varit i styrelseuppdrag, som flitig skribent i föreningens skriftserie 

eller i någon av de många trivselskapande, praktiska uppgifter som t.ex. kaffekokning, 

bak, städning och byggnadsunderhåll - viktiga grundbultar för framgångsrikt 

föreningsarbete.  

Förslag till mottagare av hedersdiplom skall ha inkommit från föreningen, ej från 

privatperson, till Bhfs kansli senast 1 mars.  

Använd blankett: Förslag till mottagare av Bhfs hedersdiplom.  

 

Bhfs förtjänstplakett  

Plaketten är förbundets högsta utmärkelse och utdelas till personer som gjort synnerligen 

betydelsefulla insatser för sin förening eller för förbundet och som tidigare tilldelats Bhfs 

hedersdiplom. Föreningar får årligen föreslå en mottagare och förbundets målsättning är 

att dela ut maximalt fem plaketter/år. Förtjänstplakett skall normalt föregås av 

hedersdiplom.  

Förslag till mottagare av förtjänstplakett skall ha inkommit från föreningen, ej från 

privatperson, till Bhfs kansli senast 1 mars.  

Använd blankett: Förslag till mottagare av Bhfs förtjänstplakett 
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