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Medaljutskottet

Utmärkelser
Militärpolisförbundet utdelar förtjänstmedaljer i guld och silver.

1 Militärpolisförbundets förtjänstmedalj i guld
1.1 Instiftande
Medaljen är instiftad 2016-01-18.

1.2 Utseende
Medaljen är i 8:e storleken (31 mm i diameter).
Åtsidan (framsidan) visar Militärpolisförbundets heraldiska vapen samt namn i omskrift.
Frånsidan (baksidan) är försedd med två lagerkvistar och har plats för gravyr.
Bandet av gult vattrat siden med två blå ränder på vardera sidan och 35 mm brett
(proportioner 3-2-3-2-15-2-3-2-3).
Medaljen är guldfärgad.
På släpspännet bärs korslagda fasces av samma färg (valör) som utmärkelsen.

1.3 Grunder för utdelandet
Medaljen utdelas till svensk eller utländsk medborgare ”som erkänsla för synnerligen
förtjänstfullt arbete och stora personliga insatser till förbundets fromma”.
Vederbörande bör som regel tidigare ha tilldelats medaljen i silver.
Vederbörande bör som regel ha utfört aktivt frivilligt försvarsarbete under minst åtta (8)
år. Högst en (1) medalj bör utdelas per verksamhetsår. Vid starka skäl, och endast i
undantagsfall, kan avsteg från ovanstående göras.

1.4 Bärande
Guldmedaljen får bäras till svensk militär uniform enligt p. 4.1 i Försvarsmaktens
föreskrifter om utmärkelsetecken till uniform (FFS 1996:14).

2 Militärpolisförbundets förtjänstmedalj i silver
2.1 Instiftande
Medaljen är instiftad 2016-01-18.

2.2 Utseende
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Medaljen är i 8:e storleken (31 mm i diameter).
Åtsidan (framsidan) visar Militärpolisförbundets heraldiska samt namn i omskrift
Frånsidan (baksidan) är försedd med två lagerkvistar och har plats för gravyr.
Bandet av gult vattrat siden med två blå ränder på vardera sidan och 35 mm brett
(proportioner 3-2-3-2-15-2-3-2-3).
Medaljen är silverfärgad.
På släpspännet bärs korslagda fasces av samma färg (valör) som utmärkelsen.

2.3 Grunder för utdelandet
Medaljen utdelas till svensk eller utländsk medborgare som ”erkänsla för förtjänstfullt
arbete och goda personliga insatser till förbundets fromma”.
Vederbörande bör som regel ha utfört aktivt frivilligt försvarsarbete under minst fyra (4)
år. Högst tre (3) medaljer bör utdelas per verksamhetsår. Vid starka skäl, och endast i
undantagsfall, kan avsteg från ovanstående göras.
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2.4 Bärande
Silvermedaljen får bäras till svensk militär uniform enligt p. 4.1 i Försvarsmaktens
föreskrifter om utmärkelsetecken till uniform (FFS 1996:14).

3 Förslag
Förslagsrätt har förbundets ordförande och vice ordförande, styrelsens ordförande och
vice ordförande, ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen samt ledamöterna i förbundets
medaljutskott.
Förslag skall vara insänt till medaljutskottet före 1 oktober varefter medaljutskottet
sammanställer inkomna förslag och förbundets egna förslag.
Kontroll sker dels av att gällande statuter följts, dels av att föreslagen utmärkelse inte
tidigare tilldelats vederbörande.
Då flera förslag gällande samma sorts utmärkelse föreligger avfattas de i angelägenhetsordning. Förslag som inte vinner beaktande återgår, men kan upprepas ånyo vid senare
tillfälle.
Förslag beträffande förtjänstmedalj kan vid särskilda uppkomna skäl, förutom vid ovannämnda tidpunkter, upptas till beaktande vid annan tidpunkt enligt bestämmande av
medaljutskottet, vilket prövar förslaget i vanlig ordning. Vid eventuellt beaktande påförs
utmärkelsen verksamhetsårets, eller om denna redan är utnyttjad, påföljande års kvot.
Förslag beträffande Militärpolisförbundets förtjänstmedaljer inlämnas på därför avsedd
blankett (bilaga).

4 Beslut
De inkomna medaljförslagen sammanställs av förbundets medaljutskott som inrättar
förslag i den ordning mellan föreslagna personer i vilken dessa synas böra ifrågakomma
till erhållande av medalj i vardera av de båda valörerna guld och silver.
Förslag underställs förbundets eller styrelsens ordförande, eller vid deras förhinder
respektive vice ordförande, vilka tillkommer beslutanderätt.

5 Allmänna bestämmelser
Totalt endast en utmärkelse bör utdelas till vederbörande ett och samma år.
Utmärkelser skall överlämnas under högtidliga former.
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Svenska Försvarsutbildningsförbundets förtjänstmedaljer och förtjänsttecken bör om
möjligt överlämnas vid stämmor eller motsvarande.
Diplom för Militärpolisförbundets förtjänstmedaljer utfärdas av förbundets eller styrelsens
ordförande eller vid deras förhinder respektive vice ordförande.
Kostnader för Militärpolisförbundets utmärkelser erläggs enligt gällande prislista av
förslagsställaren eller dennes organisation.
Miniatyr av Militärpolisförbundets förtjänstmedaljer kan lösas hos Militärpolisförbundets
enligt gällande prislista.

6 Fastställande
Detta medaljreglemente har antagits av Arbetsutskottet på delegation av förbundets
styrelse att gälla från och med den 18 januari 2016 och tills vidare. Föredragande har
varit Björn Bexander.
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Till medaljutskottet i Militärpolisförbundet

Med stöd av omstående meritförteckning föreslår undertecknad att
Titel

Personnummer

Namn

Adress

Telefonnummer

erhåller utmärkelse1 enligt nedan ikryssad ruta nedan.
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Ikryssad utmärkelse föreslås

Utmärkelse och valör

Minimiår

Militärpolisförbundet

Förtjänstmedalj i silver

(4 år)

Militärpolisförbundet

Förtjänstmedalj i guld

(8 år)

Svenska Försvarsutbildningsförbundet2

Förtjänsttecken

(5 år)

Svenska Försvarsutbildningsförbundet2

Förtjänstmedalj i silver

(10 år)

Svenska Försvarsutbildningsförbundet2

Förtjänstmedalj i guld

(20 år)

Stockholms länsförbund för krishantering

Förtjänstmedalj i brons

(5 år)

Stockholms länsförbund för krishantering

Förtjänstmedalj i silver

(10 år)

Stockholms länsförbund för krishantering

Förtjänstmedalj i guld

(15 år)

Sveriges militära kamratföreningars riksförbund

Förtjänstmedalj i silver

(10 år)

Sveriges militära kamratföreningars riksförbund

Förtjänstmedalj i guld

(15 år)

Tidigare
utmärkelse
erhållen år

Förslaget skall vara Militärpolisförbundets kansli tillhanda senast den 1 oktober året före
utdelningen. Utmärkelsetecken kan som regel erhållas tidigast efter det antal år av aktivt
frivilligt försvarsarbete som anges inom parenteser efter varje alternativ.
För information om krav för erhållande av utmärkelse från Militärpolisförbundet, Svenska
Försvarsutbildningsförbundet, Stockholms länsförbund för krishantering och Sveriges
militära kamratföreningars riksförbund hänvisas till respektive organisations
bestämmelser.

1
2

Endast en utmärkelse per förslag.
Eller f.d. Centralförbundet för Befälsutbildning.
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Titel

Personnummer

Namn

Meritförteckning
Tidigare erhållna utmärkelsetecken utöver de som angivits på första sidan
Utmärkelse

Årtal

Befattning i Militärpolisförbundet
Befattning

Årtal
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Övrigt

Förslagsställare3
Befattning

Namn

Ort och datum

Underskrift

Förslagsrätt har förbundets ordförande och vice ordförande, styrelsens ordförande och
vice ordförande, ordinarie ledamot i förbundsstyrelsen samt ledamöterna i förbundets
medaljutskott (enl. förbundets medaljreglemente § 3).
3

