1§
Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n ansiomerkki voidaan myöntää Suomen kansalaisille, jotka
ovat ansiokkaasti toimineet liiton ja sen alaisten seurojen ja toimijoiden hyväksi sekä
ulkomaalaisille, jotka ovat merkittävällä tavalla edistäneet tanssiurheilun kehittymistä
Suomessa. Kilpailumenestys ei ole kriteerinä ansiomerkin myöntämiselle.

2§
Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n ansiomerkit ovat: kultainen, hopeinen ja pronssinen
ansiomerkki. Ansiomerkit myöntää Suomen Tanssiurheiluliiton hallitus.

3§
Kultainen ansiomerkki on arvokas tunnustus, joka voidaan myötää henkilölle, joka on
toiminut vähintään 30 vuoden ajan erittäin ansiokkaasti 1 § mainittujen päämäärien
edistämiseksi. Ansioituneisuutta edellytetään seuratason lisäksi liittotasolla.
Ansioituneisuutta tässä tarkoitetulla tavalla osoittaa esimerkiksi jäsenyys liiton hallituksessa,
jaostoissa, toimi- ja valiokunnissa ja/tai liiton toimihenkilöinä ja työntekijöinä.
Ansioituneisuutta osoittaa myös toimiminen liiton edustajana kansainvälisissä tehtävissä.

4§
Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut vähintään 20 vuoden
ajan erittäin ansiokkaasti 1 § mainittujen päämäärien edistämiseksi.
Ansioituneisuutta tässä tarkoitetulla tavalla osoittaa esimerkiksi usean vuoden jäsenyys
yhdistyksen hallituksessa, sen avaintehtävissä tai toimikunnissa ja/tai toimiminen
yhdistyksen toimihenkilönä. Ansioituneisuus edellyttää myös, että ko. henkilö on
osallistunut liiton kokouksiin ja muihin liiton järjestämiin tilaisuuksiin.
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5§
Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on toiminut vähintään 10 vuoden
ajan erittäin ansiokkaasti 1 § mainittujen päämäärien edistämiseksi pääasiassa yhdessä tai
useammassa seurassa.

6§
Suomen Tanssiurheiluliiton liittohallituksella on oikeus myöntää jokin liiton ansiomerkeistä
harkintansa mukaan myös ilman pykälien 3 – 5 aikarajojen täyttymistä, kun kyseessä on
erittäin merkittävä tanssiurheilun edistäminen.

7§
Suomen Tanssiurheiluliitto ry:n jäsenseura voi tehdä liittohallitukselle kirjallisen esityksen
ansiomerkin myöntämiseksi jäsenelleen tämän täyttäessä edellä 1 § sekä pykälissä 3 – 5
esitetyt kriteerit. Esityksessä tulee viitata jäsenen ansioihin, joihin perustuen ansiomerkkiä
esitetään.
Liittohallitus käsittelee ansiomerkkiesityksiä kahdesti vuodessa; helmikuun loppuun
mennessä tulleet esitykset maalis-huhtikuussa sekä syyskuun loppuun mennessä tulleet
esitykset loka-marraskuussa, kulloinkin kokousaikataulusta riippuen.

8§
Ansiomerkki luovutetaan liittohallituksen kussakin tapauksessa erikseen päättämällä tavalla.
Ansiomerkki on henkilökohtainen. Eriasteiset ansiomerkit on numeroitu ja liiton toimisto
pitää niistä luetteloa. Ansiomerkit annetaan saajalle ensisijaisen esittäjän kustannuksella.

9§
Kadonneen ansiomerkin tilalle luovutetaan asianomaiselle uusi, jos hän voi osoittaa, että
merkki on kadonnut. Merkistä peritään tällöin sen hankintahinta.
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