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Hyväksytty liittohallituksen kokouksessa 18.1.2004

Kokoomuksen Nuorten Liiton merkit jakaantuvat jäsen-, harrastus- ja ansiomerkkeihin. 
Merkit ovat hintoineen seuraavat:
Hinnat voimassa toistaiseksi nykyisen varaston ajan!
Jäsenmerkki		5€,-
Harrastusmerkki	10€,-
Ansiomerkit	
	pronssinen	33€-

hopeinen	50€,-
kultainen	liitto vastaa kustannuksista

Merkkien hinnat vahvistaa työvaliokunta.

Maksun merkistä suorittaa se liiton jäsenyhdistys, joka merkkiä on hakenut.

Merkkejä voi liiton entisille tai nykyisille henkilöjäsenille hakea, liiton jäsenyhdistyksen hallitus erillisellä hakemuskaavakkeella. Mikäli hakija on liiton paikallisyhdistys tai aluejärjestö, tulee hakemukseen saada asianomaisen piirijärjestön suositus.

1. Jäsenmerkki on tyylitelty, hopeanvärinen leijonanpää. Jäsenmerkin voi jokainen liiton henkilöjäsen lunastaa paikallisyhdistyksen hallitukselta.

2. Harrastusmerkki on jäsenmerkin kaltainen, mutta kullanvärinen leijonanpää.
Vaatimuksena on, että saaja on ollut vähintään kolme vuotta liiton jäsenenä, hoitanut tunnollisesti luottamustehtäviä liittoyhteisön piirissä ja osallistunut  valtakunnalliseen koulutustoimintaan.
Harrastusmerkki anotaan liiton työvaliokunnalta. (Myös liittohallitus voi sen myöntää jos työvaliokunnan kokouksia ei ole sovittu pidettäväksi.)

3. Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on työskennellyt aktiivisesti piiri- tai liittotason luottamus- tai toimihenkilönä tai on  toiminut liiton paikallisyhdistystasolla erityisen ansiokkaasti vähintään viisi vuotta.

Pronssimerkki anotaan liiton työvaliokunnalta. (Myös liittohallitus voi sen myöntää jos työvaliokunnan kokouksia ei ole sovittu pidettäväksi.)

4. Hopeinen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on työskennellyt ansiokkaasti liittotasolla tai erityisen ansiokkaasti piiritasolla luottamus- tai toimihenkilönä.

Hopeamerkki anotaan liittohallitukselta ja se luovutetaan yleensä piiri- tai liittokokouksessa. 

5. Kultainen ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka olennaisella tavalla on vaikuttanut liiton olemassaoloon tai kehitykseen ja siten edesauttanut liiton tarkoitusperien toteuttamista.

Kultamerkkiä voi hakea vain  liittohallitus ja sen myöntää liittokokous. Merkki luovutetaan yleensä liittokokouksessa.

Liiton keskustoimisto pitää merkkien saajista luetteloa.

(Liiton toimintakertomuksiin pyritään keräämään kunkin vuoden ansioituneet henkilöt)
Merkkianomus
 Anoja   Piirijärjestö:      
 Anoja   Paikallisyhdistys:      

Ehdotamme Kokoomuksen Nuorten Liitto ry:n 
	harrastusmerkki
	pronssinen ansiomerkki.  Harrastusmerkki myönnetty  vuonna:      
	hopeinen ansiomerkki. Pronssinen ansiomerkki myönnetty vuonna:      
seuraavalle jäsenellemme:
Sukunimi:      
Etunimi:      

 
Liittynyt(nykyinen osasto) jäseneksi:       
Liittynyt puolueyhteisöön:      

Hoitanut  osastossamme seuraavia tehtäviä:      

Osallistunut seuraaviin  liiton koulutustilaisuuksiin:
 kesälukio vuonna:      
     
Luottamustoimet:
liittotasolla:      
piiritasolla:      
Puollamme edellä anotun merkin myöntämistä:
      Piiri ry
Puheenjohtaja:                                                       Sihteeri:

nimen selvennys                                               Nimen selvennys:     
Merkki myönnetty kokouksessa:     
Lähetetty liitosta:      
Luovutettu paikka ja aika      
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