STOCKHOLMS LÄNSFÖRBUND FÖR KRISBEREDSKAP
Samarbetsorganisation för krisberedskap

Antagna av styrelsen 2018-09-06

Statuter för utdelning av
förbundets förtjänstmedaljer
§1
Stockholms Länsförbund För Krisberedskaps utmärkelsetecken utgörs av förtjänstmedalj,
präglad i guld, silver eller brons, avsedd att bäras på bröstets vänstra sida i gult band med blå
ränder.
§2
Ansökande organisation/myndighet/företag ska vara medlem i förbundet. Förtjänstmedaljen
utdelas till den som genom personlig insats särskilt gagnat Stockholms Länsförbund För
Krisberedskaps verksamhet och den som ansökan avser, ska vara medlem/anställd i sökande
organisation/myndighet/företag
i guld för långvarig verksamhet, i regel 15 år, som för förbundet och/eller den egna
verksamheten gett ett fruktbärande resultat;
i silver för flerårigt, i regel minst 10-årigt, hängivet arbete som främjat förbundets verksamhet
och/eller den egna verksamheten;
i brons för förtjänstfull verksamhet under i regel minst fem år, främst inom den egna
organisationens ram.
Medaljen i guld må normalt endast utdelas till den som tidigare erhållit medaljen i silver eller
som inom egen organisation tilldelats förtjänsttecken i guld. Medaljkommittén avgör när
undantag kan göras.
§3
Antalet förtjänstmedaljer, som årligen får disponeras, är inte begränsat men bör i regel inte
överstiga 5 guldmedaljer, 15 silvermedaljer och 30 bronsmedaljer.
Antalet medaljer per organisation är begränsat till högst en guld- och två silvermedaljer. Vid
jubileer, speciella tillfällen eller särskilda omständigheter kan medaljkommittén göra annan
bedömning.
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§4
Förslagsrätt beträffande tilldelning av förbundets utmärkelsetecken tillkommer
a) länsförbundets förbunds- respektive styrelseordförande
b) ledamot och ersättare av länsförbundets styrelse
c) styrelse för organisation/myndighet/företag ansluten till länsförbundet.
Ansökande organisation/myndighet/företag bör ses som aktiv medlem i förbundet.
§5
Förslag till erhållande av utmärkelsetecken ska, jämte meritförteckning med motivering, vara
inkommet till länsförbundets kansli senast den 1 december. Utöver detta ska aktuell
ansökningsblankett från SLFK:s hemsida användas samt vara komplett ifylld för att ansökan
ska beaktas.
§6
Prövning av inkomna förslag sker av en särskild medaljkommitté bestående av tre till fyra
ledamöter. Styrelsen utser ledamöterna för ett år i sänder liksom ordförande, tillika
sammankallande. Förbundsordförande är självskriven ledamot.
Medaljkommittén sammanträder minst en gång om året och fattar före 7 februari beslut
angående utdelning av utmärkelsetecken. Beslutsprotokollet ska innehålla tid för mötet, vilka
i kommittén som deltagit i beslutet, vilka utmärkelser som beviljats och vem som utsetts att
föra protokoll. Protokollet undertecknas av mötessekreteraren och justeras av ordföranden.
Det undertecknade protokollet i original ska vara kansliet tillhanda senast den 7 februari.
Om synnerliga skäl finns må medaljkommittén även vid annan tid besluta om utdelning av
enstaka utmärkelsetecken. Protokollföring sker då enligt ovan och undertecknat protokoll i
original ska vara kansliet tillhanda inom två veckor efter beslutsmötet.
§7
Ersättning för tilldelat utmärkelsetecken betalas mot faktura enligt gällande medaljavgift.
Medaljavgifter beslutas av förbundets styrelse.
§8
Överlämnande av tilldelade utmärkelsetecken bör ske under högtidliga former. Guldmedaljer
utdelas i regel i samband med förbundets stämma och övriga medaljer utdelas vid förbunds
eller förenings motsvarande årliga möte alternativt vid lämpligt tillfälle som
medlemsorganisation, organisation/myndighet/företag anser lämpligt.
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