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BESTÄMMELSER FÖR SMKR UTMÄRKELSER 

 
FÖRTJÄNSTMEDALJ 

 
 
Anvisningar för tilldelning av förtjänstmedalj 

 
 

SMKR förtjänstmedaljfinns i valörerna guld, silver och brons. Dessa kan 
tilldelas person som genom ett mycket aktivt och förtjänstfullt arbete 
under flera år inom riksförbundet eller en medlemsförening gjort sådana 
insatser som direkt eller indirekt gagnat förbundet eller föreningen. Det 
bör särskilt beaktas att förtjänstmedaljen inte får karaktären av "för lång 
och trogen tjänst" utan fordrar särskilda insatser. Har nominerad person 
ingen tidigare medalj från SMKR tilldelas normalt bronsmedalj vid 
första tillfället därefter kan annan valör tilldelas. 
 
Förslag avseende tilldelning får lämnas av ledamöter i riksförbundets 
styrelse eller enskild förening. Det skall vara skriftligt och utförligt 
motiverat och vara förankrat i ett styrelsebeslut samt undertecknat av 
ordföranden vid beslutstillfället. 

 
För utmärkelse som avses tilldelas under tiden januari - juni skall förslaget vara riksförbundet 
tillhanda före den 15 oktober året innan tilldelning och för utmärkelse som avses tilldelas 
under tiden juli - december före den 1 april. 

 
Beslut om tilldelning fattas av riksförbundets styrelse på förslag av verkställande utskottet 
(VU). 

 
Förteckning över såväl beviljade  som avslagna förslag om tilldelningar arkiveras vid 
riksförbundets kansli. 

 
Förtjänstmedalj med diplom överlämnas normalt i samband med representantskapsmöte eller 
medlemsföreningens årsmöte (motsvarande) av företrädare för riksförbundet. 

 
Förtjänstmedalj och diplom bekostas (pris 300 kronor från 1/7 2019) av den förening som 
föreslagit utmärkelsen. Om riksförbundet föreslår tilldelning så beslutar styrelsen om 
betalning av förtjänstmedalj och diplom.  Vid tillfällen då medalj beställs utanför ordinarie 
tider tillkommer betalning för startavgift (nuvarande avgift är 100 kronor) som 
leverantören tar ut. 

 
Nordiska kamratföreningsmöten 

 
 
När de nordiska kamratföreningsmötena genomförs tilldelas enligt tradition SMKR 
förtjänstmedalj av guld till en utsedd person från vardera Danmark, Finland och Norge. På 
motsvarande sätt tilldelas en svensk deltagare utmärkelse från vardera Danmark, Finland och Norge 
en dansk, finsk eller norsk utmärkelse. Riksförbundets styrelse beslutar efter förslag från 
verkställande utskottet om vilka som skall tilldelas respektive utmärkelse. 
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FÖRTJÄNSTPLAKETT 

Anvisningar för plakett i guld 

Plaketten kan tilldelas främst organisation som genom mycket 
förtjänstfulla  insatser aktivt arbetat i och för den militära 
kamratföreningsverksamheten. 

 
Förslag avseende tilldelning får lämnas av ledamöter i riksförbundets 
styrelse eller enskild förening. Det skall vara skriftligt och utförligt 
motiverat och vara förankrat i ett styrelsebeslut samt undertecknat av 
ordföranden vid beslutstillfället. 

 
Förslaget skall vara riksförbundets styrelse tillhanda inom samma tider m.m. som 
förtjänsttecken. 

 
Anvisningar för plakett i silver och brons 

 
 

Plaketter tilldelas främst organisation som genom förtjänstfulla insatser 
aktivt arbetat i och för den militära kamratföreningsverksamheten. 

 
Plaketterna kan även användas som minnesgåvor företrädesvis till 
organisationer. 

 
Förslag avseende tilldelning som för plakett i guld. 

 
 
Beslut  om tilldelning av plaketter fattas av riksförbundets styrelse på förslag av verkställande 
utskott (VU). 

 
Förteckning över såväl beviljade som avslagna förslag om tilldelningar arkiveras vid 
riksförbundets kansli. 

 
Plaketten i guld överlämnas normalt i samband med ordnad högtidlighet (årsmöte motsv.)  av 
riksförbundets ordförande eller ledamot i riksförbundets styrelse medan plakett i silver/brons 
bör om möjligt överlämnas av företrädare för riksförbundet. 
 
Plaketter och diplom bekostas av den förening som föreslagit utmärkelsen. Om Riksförbundet 
föreslår tilldelning så beslutar styrelsen om betalning av plakett och diplom. 
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BORDSSTANDAR 

 
 
Anvisningar för utdelning av bordsstandar 

 
 

Bordsstandar- miniatyr av riksförbundets fana - överlämnas normalt 
endast till organisationer. 

 
Efter hand som förening besöks av representant för riksförbundet, 
företrädesvis i samband med jubileer och liknande, skall ett bordsstandar 
överlämnas. 

 
Bordsstandar överlämnas av riksförbundet i samband med inval av ny 
medlemsförening. 

 
Det används även som gåva till organisation utom riksförbundet i sådana sammanhang där 
förbundet har anledning visa sin tacksamhet och uppskattning. 

 
Undantagsvis kan bordsstandar som en särskild hedersbevisning även överlämnas till enskild 
person inom riksförbundet. Beslut om sådan utdelning fattas av riksförbundet styrelse. 

 
 
 
SKÖLD 

 
 
Anvisningar för tilldelning av sköld 

 
 

Sköld överlämnas normalt endast till organisationer, myndigheter i 
samband med officiella besök med mera. 

 
Undantagsvis kan sköld, som en särskild hedersbevisning,  även 
överlämnas till enskild person inom riksförbundet. Beslut om sådan 
utdelning fattas av riksförbundet styrelse. 

 
Beslut över tilldelning i samband med de Nordiska 
kamratföreningsmötena fattas på riksförbundets ordinarie styrelsemöten. 

 
Sköld kan bestyckas med ett guld, silver eller bronsplakett. Vilken valör utdelad sköld skall 
inneha beslutas på riksförbundets ordinarie styrelsemöte i samband med inbjudan. 


