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Sak 14 Hederstegnordningen 

 

Endringer i reglementet 

NTFs hederstegn er ifølge gjeldende reglement foreningens æresbevisning for «fortjenstfullt virke for 

den norske tannlegestand». Hederstegnet kan tildeles medlemmer eller andre som over tid har utvist 

et betydelig engasjement for standen, primært på sentralt nivå. Ifølge reglementet er det 

hovedstyret som foretar den formelle tildelingen av hederstegn, og selve utdelingen skal foretas av 

presidenten ved åpningen av NTFs landsmøte. 

Hovedstyret mener det er på tide med en modernisering og forenkling av ordningens reglement, 

herunder språkdrakten. Forrige revisjon ble gjort av representantskapet i 2004. Det inneholder 

detaljer som ikke anses å høre hjemme i et slikt reglement og som derfor foreslås strøket. Videre 

foreslås en bestemmelse om et eget hederstegnutvalg, noe som har vært praksis i en årrekke, og at 

hovedstyret kan fastsette egne kriterier for tildelingen. Dessuten en bestemmelse om formalia 

knyttet til endringer i reglementet, en oppgave som fortsatt vil ligge i representantskapet. 

 

Hovedstyret foreslår følgende vedtak: 

Reglementet for NTFs hederstegnordning skal lyde: 

 

Reglement for Den norske tannlegeforenings hederstegn 

 

§ 1 

NTFs hederstegn er foreningens æresbevisning som tildeles medlemmer eller andre som over tid har 

utvist et betydelig engasjement for den norske tannlegestand, fortrinnsvis i sentrale verv. 

Hederstegnet tildeles av hovedstyret, som kan fastsette egne kriterier for tildelingen. 

§ 2 

Lokalforeningenes styrer har forslagsrett. Enkeltmedlemmer kan fremme forslag, som i tilfelle skal 

sendes via lokalforeningen med styrets uttalelse. Forslag skal være innsendt til NTFs sekretariat innen 

15. august. 

§ 3 

Et hederstegnutvalg bestående av NTFs president, visepresident og generalsekretær avgir årlig 

innstilling om aktuelle kandidater til hovedstyret innen 1. september. 

§ 4 

Utdeling av hederstegn foretas av presidenten under åpningen av NTFs landsmøte. Hederstegnet kan 

også utdeles ved annen anledning, og av lokalforeningene, når forholdene tilsier det. 
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§ 5 

Endringer i dette reglementet kan gjøres av NTFs representantskap med alminnelig flertall. 

 

II 

 

Endringene trer i kraft 1. januar 2020. 

 

 


