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Riktlinjer förtjänstmedalj 
Vad är en förtjänstmedalj? 
En förtjänstmedalj är en medalj som symboliserar en persons engagemang har gjort något 
extra för sektionen och/eller dess medlemmar. Denna medalj finns enbart i en valör, guld, 
men detta innebär inte att en person kan ha/få fler förtjänstmedaljer för olika insatser för 
sektionen. 
 
Vem kan få en förtjänstmedalj? 
I reglementets paragraf 14:2 står det “En förtjänstmedalj kan tilldelas en person vars 
engagemang har utvecklat sektionen, haft positiv inverkan för sektionens medlemmar som helhet 
eller säkrat sektionens intressen.” Det kommer alltså vara utefter det här som 
förtjänstmedaljer delas ut. 
 
Hur nominerar man en person? 
Nominering till förtjänstmedaljer kan lämnas in till E-styret senast 5 läsdagar innan 
nästkommande sektionsmöte.  
På nomineringen skall namn samt utförlig motivering angående varför individen förtjänat 
en förtjänstmedalj, dvs vad individen har gjort extra för sektionen och/eller dess 
medlemmar. För att E-styret skall kunna göra en bra värdering kan exempel underlätta. 
 
Vem tar beslut och när delas medaljerna ut? 
Vidare i reglementets paragraf 14:2 står det att “E-styret beslutar om utdelning av 
förtjänstmedaljer och utdelning sker på ett sektionsmöte. Nominering till förtjänstmedaljer 
kan lämnas in till E-styret.”.  
 
Alltså beslutar E-styret om utdelning av förtjänstmedaljer som grundar sig i nomineringar 
som har kommit in eller utifrån eget initiativ. Varje nominering skall på något sätt arkiveras 
så att styret har möjlighet att se tillbaka på tidigare beslut.  
 
Det finns inget maxtak på hur många förtjänstmedaljer som kan delas ut under ett och 
samma sektionsmöte eller under verksamhetsåret. 
 
Hur sker tilldelning av förtjänstmedalj? 
När E-styret har beslutat att en person förtjänat en förtjänstmedalj kommer individen 
meddelas att denne bör infinna sig på nästkommande sektionsmöte. Utdelning sker sedan 
på det sagda sektionsmötet där personen överlämnas en förtjänstmedalj samt ett diplom 
med E-styrets motivering om varför denne fått utmärkelsen. 
 
 


