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Statuter för förtjänstmedaljer
Sjövärnskåren Stockholm
Antagna av ordinarie kårstämma den 10 februari 2010
Sjövärnskårens medaljer och förtjänsttecken, rangordningsmässigt är:

Typ

Namn

Halvofficiella
Sjövärnskårernas Riksförbunds förtjänstmedalj i
medaljer
guld
Övriga medaljer
Sjövärnskåren Stockholms förtjänstmedalj i
och förtjänsttecken guld
Halvofficiella
Sjövärnskårernas Riksförbunds förtjänstmedalj i
medaljer
silver
Övriga medaljer
Sjövärnskårernas Riksförbunds förtjänsttecken i
och förtjänsttecken silver
Övriga medaljer
Sjövärnskåren Stockholms förtjänstmedalj i
och förtjänsttecken silver
Mer om medaljer: www.medalj.nu

§1

Förkortning

Instiftad

SVKGM

1929

SVKSTOGM 1941
SVKSM

1929

SVKSFt

1961

SVKSTOSM

1941

Syfte

Förtjänstmedaljernas syfte är att utgöra ett bevis på den lokala sjövärnskåren i Stockholm –
Sjövärnskåren Stockholms uppskattning av förtjänster och engagemang för sjövärnsverksamhet i
Stockholmsområdet.
Den lokala kårens medaljer utgör härvid ett viktigt komplement till Sjövärnskårernas Riksförbunds
förtjänsttecken och medaljer.
Medaljerna kan utdelas postumt.
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Förtjänstmedaljernas utseende och form

Medaljerna är 35x35 mm, bestående av ett fyrarmat kors med Sjövärnskårens vapen, med kanoner och
ankare) i centrum. Vapnet med blå och röd emalj. Det fyrarmade korset kröns av kunglig krona enligt
Försvarsmaktens standard. Medaljen fästs i en ögla och monteras i band. Baksidan av korset är slät för
att kunna gravera namn på den som tilldelats medaljen. Medaljen tillverkas i förgylld (”guld”) och
försilvrad (”silver”) metall.
Bandet, 35 mm med ränder (14+7+14 mm) i färgerna ljusblått- ljusgult-ljusblått, de blå och gula
kulörerna samma som Sjövärnskårens förtjänstmedalj.
Miniatyrmedaljer tillverkas inte.

§3

Sjövärnskåren Stockholms förtjänstmedalj i guld

Förtjänstmedalj i guld bör delas ut restriktivt. Antalet utdelade medaljer bör inte överstiga en frekvens
av ca en till två medaljer per år. Medaljen får inte tilldelas person som samma verksamhetsår tilldelas
Sjövärnskårernas Riksförbunds förtjänstmedalj eller förtjänsttecken i silver.
För att kunna tilldelas Sjövärnskåren Stockholms förtjänstmedalj i guld ska minst ett av nedanstående
kriterier vara uppfyllt:
a. Medlem som gjort kåren så stora tjänster och på sådant sätt främjat dess syften och utveckling
under minst 10 års tid, att han eller hon kan anses vara värd kårens erkänsla och tacksamhet.
b. Person som under lång följd av år på ett synnerligen verksamt och förtjänstfullt sätt bidragit till
främjande av kårens syfte och därmed i omfattande grad har bidragit ekonomiskt eller materiellt
till kåren.
c. Till Ordförande i kåren när denne blir nyvald, om han/hon har tilldelats Sjövärnskårernas
Riksförbunds förtjänstmedalj i Silver. Annars när han/hon efter minst två års klanderfritt
ordförandeskap avgår.
Förtjänstmedalj i silver behöver inte varit utdelat tidigare för att en person ska kunna komma ifråga för
medalj i guld.
Hedersmedlem i kåren ska tilldelas förtjänstmedalj i guld.
Tillämpning av denna § vid fastställande 2010:
Vid årsmötet 2011 tilldelas Förtjänstmedalj i guld till:
• Nuvarande hedersmedlemmar
• Tidigare ordförande i Stockholms Sjövärnskår och Stockholms Kustartilleri- och
Amfibiebefälsförening, och vars ordförandeskap omfattat minst två år och vars medlemskap
varit aktivt 2000 – 2009.
• Medlemmar enligt § 3.a
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Sjövärnskåren Stockholms förtjänstmedalj i silver

För att kunna tilldelas Sjövärnskåren Stockholms förtjänstmedalj i silver ska minst ett av nedanstående
kriterier vara uppfyllt:
a. Medlem som under minst fem år aktivt tagit ansvar för något av kårens verksamhetsområden
och därmed bidragit på ett positivt sätt till kårens utveckling.
b. Person som på ett synnerligen verksamt och förtjänstfullt sätt bidragit till främjande av kårens
syfte och därmed i omfattande grad har bidragit till kårens utveckling organisatoriskt,
ekonomiskt eller materiellt.
c. Till styrelseledamot i kåren när denne genomfört minst två års klanderfri mandatperiod.
d. Till revisor när denne genomfört minst sex års mandatperiod.
e. Till ungdom under utbildning som visat prov på mycket stor initiativkraft, rådighet vid fara för
människoliv eller agerat då risk för att stora ekonomiska värden hamnat i fara.
Medaljutskottet ska ta särskild hänsyn till om föreslagna personers meriter bäst kan premieras genom
kårens förtjänstmedalj i silver eller Sjövärnskårernas Riksförbunds förtjänstmedalj eller förtjänsttecken i
silver. Medaljen får inte tilldelas person som samma verksamhetsår tilldelas Sjövärnskårernas
Riksförbunds förtjänstmedalj eller förtjänsttecken i silver. Antalet utdelade medaljer bör dock inte
överstiga en frekvens av ca fem medaljer per verksamhetsår.
Tillämpning av denna § vid fastställande 2010:
Vid årsmötet 2011 tilldelas Förtjänstmedalj i silver till:
• Nuvarande styrelseledamöter som suttit i styrelse för Stockholms Sjövärnskår eller Stockholms
Kustartilleri- och Amfibiebefälsförening, och vars mandatperiod omfattat minst två år och vars
medlemskap varit aktivt 2006 – 2009.
• Nuvarande och tidigare revisorer i Stockholms Sjövärnskår och Stockholms Kustartilleri- och
Amfibiebefälsförening, och vars mandatperiod omfattat minst sex år och vars medlemskap varit
aktivt 2004 – 2010.
• Medlemmar enligt § 4.a-b och e enligt medaljutskottets beslut.

§5

Styrelsens åliggande

Styrelsen ska vid sitt konstituerande möte utse ledamöter i kårens medaljutskott. Medaljutskottet ska
bestå av tre personer som är hedersledamöter eller tidigare har suttit i kårens styrelse och innehaft
någon av ansvarsrollerna ordförande, sekreterare eller kassör. En av ledamöterna ska ha varit
ordförande och inneha det sammankallande ansvaret för medaljutskottet.
Styrelsen ska till medaljutskottet lämna underlag på kandidater och motiv för tilldelning av
förtjänstmedaljer och förtjänsttecken.
Styrelsen ansvarar för att meddela vederbörande om att denne erhållit förtjänstmedalj/tecken och på
samma gång inbjuda till utdelandet. Styrelsen ansvarar för gravering och övriga förberedelser för
utdelning.
Utdelade medaljer ska redovisas i kårens verksamhetsberättelse.
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Medaljutskott

Medaljutskottet, tar emot förslag, behandlar och rangordnar förslag utifrån ställda kriterier, och fattar
därefter beslut om tilldelning av kårens egen förtjänstmedalj i guld respektive silver. Beslut om
tilldelning fattas i god tid innan kårstämma av medaljutskott som informerar styrelsen om sitt beslut.
Medaljutskottet behandlar och lämnar förslag till ordföranden i kåren rörande medlems tilldelning av:
• Sjövärnskårernas Riksförbunds förtjänstmedalj i silver
• Sjövärnskårernas Riksförbunds förtjänsttecken i silver
Medaljutskottet ska svara för att föra journal över vilka personer som tilldelats medaljer, med valör och
vilket år det skett.

§7

Förslagsrätt

Medlem i Sjövärnskåren Stockholms kan föreslå person för tilldelning av förtjänstmedalj i guld eller
silver. Anmälan härom, med motivation, ska tillsändas kårens sekreterare för vidarebefordran till
medaljutskottet senast under november månad för utdelning vid nästkommande stämma.

§8

Utdelande

Inför utdelning av förtjänstmedaljen graveras mottagarens namn och utdelningsår på baksidan.
Medaljer och förtjänsttecken utdelas normalt i samband med ordinarie kårstämma. Vid utdelandet sker
medaljutdelning, med diplom under värdiga former av i första hand kårens ordförande.
Om mottagaren inte kan närvara sker utdelning vid ett av kårens styrelsemöten eller liknande passande
arrangemang snarast efter kårmötet. Vid postum utdelning inbjuds anhörig till vederbörande, men dess
närvaro är ej krav för utdelning.

§9

Kostnader

Medaljen inklusive gravyr bekostas av Sjövärnskåren Stockholm liksom måltid i samband med
utdelningen.

§ 10

Ändring av statuter

Ändring av dessa statuter kan endast fattas av kårstämma, där beslut fattas.

Sjövärnskåren Stockholm, c/o DVÖ, Teatargatan 3, 111 48 Stockholm
Org nr: 802013-9260, Plusgiro 198693-4 www.sjovarnskarenstockholm.se
e-post: stockholm@sjovarnskaren.se

