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Svenska Beagleklubbens förtjänstmärke i brons
Förtjänsttecknet kan tilldelas den som i styrelsearbete nedlagt ett synnerligen förtjänstfullt
arbete i minst 5 år. Förtjänstmärket kan även tilldelas den som uträttat ett flerårigt
förtjänstfullt arbete inom beagleverksamheten. Detta kan t ex vara:
 Skickligt jaktprovs- och/eller exteriördomarskap av domare som ofta ställt sig till
förfogande. Markägare eller vägvisare som vid upprepade tillfällen ställt marker
och/eller tjänster till förfogande.
 Den som i arbetet med arrangerande jaktprov och utställningar nedlagt ett för
beagleverksamheten befrämjande arbete.
 Utländska beaglerepresentanter som i egenskap av domare eller i annat avseende anses
bör hedras.
 Donatorer.
Medlemskap i Svenska Beagleklubben krävs ej.
Svenska Beagleklubbens förtjänsttecken i silver
Förtjänsttecknet tilldelas den som i styrelsearbete nedlagt ett synnerligen förtjänstfullt arbete i
minst 10 år. Förtjänsttecknet kan, utöver de kvalifikationer som nämns under förtjänstmärke
(brons), även tilldelas jaktprovs- och/eller exteriördomare liksom den som på annat sätt, t ex
mycket framstående uppfödning, nedlagt ett mångårigt för beagleverksamheten synnerligen
förtjänstfullt arbete.
Medlemskap i Svenska Beagleklubben krävs.
Svenska Beagleklubbens hederstecken i guld
Hederstecknet kan tilldelas den som i styrelse, lokalt och centralt, nedlagt ett synnerligen
förtjänstfullt arbete i minst 15 år. Hederstecknet kan även tilldelas den som, utöver att
uppfylla kraven för Förtjänstmärke och Förtjänsttecken, t ex haft krävande centrala uppdrag
med utredningar och liknande eller på andra starka grunder anses bör hedras med denna
utmärkelse.
Medlemskap i Svenska Beagleklubben krävs.
Bestämmelser för utdelning av utmärkelsetecken
Förtjänstmärket föreslås och beviljas av lokalavdelningarnas styrelser. Lokalavdelningarna
meddelar skriftligen med motivering Svenska Beagleklubben om vilka man beslutat tilldela
förtjänstmärket. Förtjänstmärket betalas av lokalavdelningen. Förtjänstmärket kan även
föreslås och beslutas inom Svenska Beagleklubbens huvudstyrelse.
Förtjänsttecknet föreslås av lokalavdelningarna till Svenska Beagleklubben. Förslagen
insändes skriftligt med motivering. Efter Svenska Beagleklubbens styrelsesammanträde
översänds förtjänsttecknen till lokalavdelningarna. Om Svenska Beagleklubben ej anser sig
kunna tillstyrka och besluta av lokalavdelning insänt förslag skall skriftligt besked, angivande
skälet härför, tillställas vederbörande lokalavdelnings styrelse.
Förtjänsttecknet kan även föreslås och beslutas inom Svenska Beagleklubbens huvudstyrelse.
Lokalavdelning skall i sådant fall beredas tillfälle yttra sig före beslutet.
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Hederstecknet föreslås av Svenska Beagleklubbens huvudstyrelse till Beaglefullmäktige.
Lokalavdelning skall dessförinnan beredas tillfälle yttra sig.
Utdelande av Hederstecken kan även föreslås av Lokalavdelnings styrelse till Huvudstyrelsen.
Huvudstyrelsen bestämmer i sådant fall om förslaget ska gå vidare till beslut i
Beaglefullmäktige.
Utmärkelse i en valör får inte hindra senare utdelning av utmärkelse i lägre eller höge valör.
Utmärkelse i en valör kan endast ske en gång.
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