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Retningslinjer for hederstegn og æresmedlemskap  

Lov for NITO § 4.2 Hederstegn og æresmedlemskap 

• Kongressen kan gi hederstegn til medlemmer som har utmerket seg og hatt verv i 
NITO over lengere tid. 

• Kongressen kan gi æresmedlemskap til medlemmer eller andre som er særlig 
fortjent til et æresmedlemskap. 

• Æresmedlemskap og hederstegn gir fritak for kontingent. 

• Hederstegn og æresmedlemskap tildeles i henhold til fastsatte retningslinjer. 

Hovedstyrets fastsatte retningslinjer 

Æresmedlemskap 
Æresmedlemskap er NITOs høyeste utmerkelse og mottas på kongressen. Æresmedlemskap 
er en utmerkelse som henger svært høyt og er en anerkjennelse for særlig fortjenestefull 
innsats i organisasjonen.  

Æresmedlemskap kan kun deles ut dersom det er kandidater som er særlig fortjent til en 
slik utmerkelse.  

Æresmedlemskap er ikke begrenset til medlemskap i NITO. 

Æresmedlemskap består av et merke med krans og et diplom i tillegg til livsvarig 
kontingentfritak. Dato regnes fra den 1. i måneden etter kongressen. 

Hederstegn 
Hederstegnet er NITOs nest høyeste utmerkelse og mottas på kongressen. Hederstegn 
henger høyt og er en anerkjennelse for særlig fortjenestefull innsats i organisasjonen. 

Hederstegn kan kun deles ut dersom det er kandidater som er særlig fortjent til en slik 
utmerkelse.  

Hederstegnet består av et merke og et diplom som mottas på kongressen. 
Kontingentfritaket regnes fra den 1. i måneden etter kongressen. 

Medlemmer som har vært tilknyttet og har tatt aktiv del i organisasjonen over lengre tid 
kan tildeles organisasjonens hederstegn av kongressen. For å ivareta kravet om «særlig 
fortjenestefull innsats» for kandidater som «er særlig fortjent» vil hovedstyret legge vekt 
på varighet av engasjementet og bredde i ulike verv/posisjoner. Lovens krav om «lengre 
tid» vil normalt innebære et minimum på 15 år, men antall år er ikke avgjørende. 
Hovedstyret vil videre vurdere «verv» i en vid forstand slik at også spesielt engasjement 
uten et formelt tillitsverv kan vurderes. Tillitsverv i både lokale og sentrale posisjoner vil 
bli vektlagt, men er heller ikke alene avgjørende i vurderingen. Hovedstyret vil foreta en 
helhetlig vurdering av de foreslåtte kandidatene til hederstegn. 

Behandling av forslag og utdeling 
Hovedstyret fastsetter frist for forslag til æresmedlemskap og hederstegn i god tid før 
kongressen.  

Alle forslag behandles konfidensielt inntil formell utdeling på kongressen. Forslag som ikke 
fremmes for kongressen blir ikke gjort kjent. 

Forslag til æresmedlemskap og hederstegn skal begrunnes skriftlig. I tillegg skal 
kandidatens CV medfølge forslaget.  
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Lokale avdelinger og andre medlemmer kan foreslå kandidater til hederstegn og 
æresmedlemskap til hovedstyret. Kandidater til hederstegn som skal fremmes på 
kongressen krever at 2/3-deler av hovedstyremedlemmer støtter kandidaturet. Kandidater 
til æresmedlemskap som skal fremmes på kongressen krever et enstemmig hovedstyre.  

Et enstemmig hovedstyre kan av eget initiativ fremme kandidater til hederstegn og 
æresmedlemskap til kongressen. 

Kandidatene til hederstegn og æresmedlemskap som er til stede på kongressen, vil få 
utdelt merke og diplom på kongressen. Kandidater som ikke er til stede for mottakelse på 
kongressen, vil få merke og diplom utdelt av et hovedstyremedlem ved en passende 
anledning så snart som mulig etter kongressen. Utdelingen avtales med den lokale 
avdelingen. 

 


