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Inledning
Medaljer och övriga utmärkelser är vårt främsta sätt att belöna och utmärka de
många funktionärer och andra som med stor entusiasm och utan krav på annan
ersättning lägger stort arbete på att stödja FRO och vår verksamhet. Dessa
bestämmelser är till för att reglera hur vi använder våra utmärkelser. De gäller
såväl för den centrala medaljkommittén som för de övriga instanser som kan
dela ut dessa utmärkelser.
Beskrivning och detaljutformning av de olika utmärkelserna framgår av bil 1.
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2

Tilldelning av utmärkelser

2.1

Förslag till utmärkelser
Alla medlemmar i FRO har rätt att lämna förslag på personer eller
organisationer som bör tilldelas en utmärkelse.
Förslag som lämnas av enskild medlem bör åtföljas av yttrande från avdelningseller förbundsstyrelse.
Förslag från styrelser eller funktionärer kan sändas direkt till respektive
medaljkommitté.
För centralt tilldelade utmärkelser sänds förslag på person, som skall tilldelas
utmärkelser till "Medaljkommittén" under adress FRO centralkansli.
För de av förbunden tilldelade utmärkelserna sänds förslagen till respektive
förbunds medaljkommitté
Vid tilldelning av FRO förtjänsttecken skall samverkan ske mellan den centrala
medaljkommittén och respektive förbunds medaljkommitté.
Förslag lämnas på särskild blankett, bilaga 2. Bedömningen av meriterna
baseras endast på de uppgifter, som lämnats.
Förslag skall vara inkomna senast den 1 februari det år tilldelning önskas.

2.2

Central Medaljkommitté
Den centrala medaljkommittén består av centralstyrelsens ordförande, som även
är ordförande i kommittén, samt två ledamöter ur centralstyrelsen och två
ledamöter som inte ingår i centralstyrelsen men är välkända och har stort
förtroende i organisationen. Medaljkommittén är beslutför om minst tre av
ledamöterna, varav minst en inte ingår i centralstyrelsen, är närvarande.
Medaljkommittén beslutar om tilldelning av centrala utmärkelser. Beslut skall
anges i protokoll som förs av generalsekreteraren.

2.3

Förbundens Medaljkommittéer
Beslut om tilldelning av förbundens utmärkelser sker efter beredning i
medaljkommitté enligt respektive förbunds bestämmelser. Besluten om
tilldelning skall rapporteras till centralkansliet för att noteras i FRO
medaljörsregister.

2.4

Meddelande om beslut
Meddelande om tilldelning av utmärkelser skall sändas direkt till mottagaren,
förslagsställaren samt i förekommande fall förbund. Förslagsställaren
underrättas även om förslaget avslås.
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2.5

Överlämnande av utmärkelser
Överlämnandet av utmärkelser skall ske under högtidliga former. FRO särskilda
förtjänstmedalj bör överlämnas vid riksstämman. Övriga utmärkelser (centralt
tilldelade) bör överlämnas vid riksstämman eller central funktionärskonferens.
Utmärkelser som inte kan överlämnas vid dessa tillfällen överlämnas utan
dröjsmål vid annat lämpligt tillfälle.
Där så är möjligt skall utmärkelser graveras med mottagarens namn och det år
tilldelning skett. Vid överlämnandet av utmärkelser skall också ett diplom
överlämnas.

2.6

Kostnader
Kostnader för utmärkelser och stipendier enligt kapitel 1.4 punkt 3 - 5 bestrids
av FRO centralt. Övriga belöningar enligt punkt 6 bekostas (självkostnadspris)
av den instans som beslutar om tilldelning.
Not. Den som tilldelats en förtjänstmedalj eller ett förtjänsttecken kan till
självkostnadspris köpa motsvarande miniatyrmedalj från FRO. Dessa bekostas
då helt av den enskilde.

2.7

Medaljörsregister
Register över samtliga utdelade utmärkelser skall föras av centralstyrelsen.
Underlag för uppgifter i registret skall lämnas av den centrala medaljkommittén, förbundens medaljkommittéer samt av de funktionärer, som
överlämnar utmärkelser.

3

Hedersbelöningar

3.1

FRO Hedersmedlem
Hedersmedlem utses genom beslut på FRO Riksstämma enligt bestämmelser i
FRO Grundstadgar. Motioner och propositioner angående antagande av nya
hedersmedlemmar skall före riksstämman beredas av den centrala
medaljkommittén.
Hedersmedlem i FRO tilldelas FRO Hedersdiplom (FRO HD) instiftat 1996.
Hedersdiplom utdelas (diplomtext): ”som bevis på uppskattning för mycket
förtjänstfull aktiv verksamhet för organisationens bästa under mycket lång tid”.

3.2

FRO Guldnyckel
FRO Guldnyckel (FRO GN) kan tilldelas den som gjort synnerligt betydelsefulla och långvariga insatser inom det frivilliga försvarets verksamhetsområde.
Instiftad 1973.
Guldnyckeln ska vara numrerad och utdelas i samband med FRO Riksstämma
eller vid motsvarande högtidligt tillfälle som har anknytning till anledningen till
utdelningen.
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4

Medaljer

4.1

Krav på insatser
Vid bedömningen av de insatser som skall ligga till grund för tilldelning av
utmärkelser skall omfattning, kvalitet och varaktighet av insatserna vägas
samman. De olika aspekterna på insatserna innebär att stor omfattning eller hög
kvalitet på insatserna kan medföra lägre krav på varaktigheten. Riktvärden för
varaktigheten av insatserna framgår av tabell 1.
Vid tilldelning av FRO förtjänsttecken på förbundsnivån beaktas insatser på
regional och lokal nivå.

4.2

Antal medaljer
Antalet utmärkelser som tilldelas vid varje tillfälle anpassas till antalet
medlemmar i FRO. För ett visst tillfälle beräknas antalet medaljer och tecken
enligt följande. Beräkningen grundas på antalet medlemmar per 31 december
senast förflutna verksamhetsår. Vid beräkning av antalet utmärkelser avrundas
resultatet nedåt till helt tal. Antal utmärkelser som normalt tilldelas framgår av
tabell 1.
För att möta variationer i antalet inkomna förslag mellan olika år får antalet
tilldelade utmärkelser omfördelas mellan olika år. Vid större jubileer kan den
centrala medaljkommittén besluta om ökat antal utmärkelser.
FRO Centralstyrelse får besluta om justering av antalet förtjänsttecken för visst
förbund.
Om särskilda skäl föreligger får medaljkommittén under löpande verksamhetsår
tilldela utmärkelse. Sådan tilldelning får ske utöver ovan angiven ram.

4.3

Bärande av medalj
Medaljerna får bäras till uniform enligt bestämmelser i UniR FM och till civil
klädsel.
Till civil klädsel bärs medalj på kavaj eller klänning, blus (motsv.) vänstra sida i
samband med högtid. Släpspänne bärs inte till civil klädsel. Miniatyrer av
medaljer kan bäras till civil klädsel. Dessa bärs på samma sätt som medaljer i
normal storlek.
Medaljer bärs i rangordning med högsta valör längst till höger.
Den som har fått flera medaljer från FRO bär endast den högsta valören.

4.4

Tilläggstecken
Tilläggstecken i form av en FRO-blixt får bäras av medaljör som tilldelats
utmärkelser i egenskap av förtroendevald funktionär i FRO. Om funktionären
mottagit mer än en utmärkelse bärs tilläggstecknet på medaljen av den högsta
valören som han/hon erhållit som förtroendevald. Tilläggstecknet beskrivs i
bilaga 1.

FRO GM

FRO SM

FRO gm

FRO sm

FRO BFt

FRO särskilda
förtjänstmedalj
i silver
Instiftad 1979

FRO förtjänstmedalj i
guld
Instiftad 1961

FRO förtjänstmedalj i
silver
Instiftad 1961

FRO förtjänsttecken i
brons
Instiftad 1979

Förkortas

FRO särskilda
förtjänstmedalj
i guld
Instiftad 1979

Medalj

Årligen

Årligen

Årligen

Riksstämmoår

Riksstämmoår

Utdelas

Tabell 1. Sammanställning av medaljer samt riktlinjer för tilldelning
Varje förbund utdelar ett per
100 medlemmar, dock minst
ett

Centralt utdelas två per 1000
medlemmar, främst till
instruktörer och funktionärer
som verkar centralt samt till
representanter för centrala
samverkande myndigheter
och organisationer.

Utdelas centralt

Fyra per 1000 medlemmar

Utdelas centralt

Tre per 1000 medlemmar

Utdelas centralt

Fyra

Utdelas centralt

Två

Utdelas av

Normalt antal

Tre år

Fem år

Tio år

Femton år

Tjugo år

Riktlinjer för
insatsens
varaktighet

Som bevis på uppskattning
för förtjänstfulla insatser för
organisationens bästa

Som bevis på uppskattning
för betydelsefulla insatser för
organisationens bästa

Som bevis på uppskattning
för mycket betydelsefulla
insatser för organisationens
bästa

Som bevis på uppskattning
för framstående insatser för
organisationens bästa

Som bevis på uppskattning
för mycket framstående
insatser för organisationens
bästa under lång tid

Motiv och text på diplom
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5

Särskilda belöningar

5.1

Stipendium
Stipendium kan tilldelas person för visst ändamål enligt medaljkommitténs
beslut, efter samverkan med centralstyrelsen vad gäller stipendiets storlek.

5.2

Gunnar Borgmans pris
Gunnar Borgmans pris tilldelas efter en donation av Gunnar Borgman, SL526.
Priset är ett vandringspris som går till det förbund eller den avdelning inom
FRO som under de föregående två åren gjort särskilda framsteg.
Beslut om tilldelning fattas av medaljkommittén. Utdelning av Gunnar
Borgmans pris skall ske på FRO Riksstämma.
Priset utgörs av en högantenn i modell på en träplatta, försedd med en silverplåt
med inskription av mottagarens namn och tidsperiod. När priset vandrar vidare,
får innehavaren en plakett som minne.

6

Övriga belöningar

6.1

FRO Tennyckel
FRO Tennyckel (FRO TN) kan tilldelas den person eller organisation som gjort
betydelsefulla insatser som gagnar FRO. Beslut om tilldelning görs av
centralstyrelsen eller förbund.

6.2

FRO Förtjänstplakett
FRO Förtjänstplakett (FRO FP) kan tilldelas den person eller organisation som
gjort betydelsefulla insatser som gagnar FRO. Beslut om tilldelning görs av
centralstyrelsen eller förbund.

6.3

FRO Coin
FRO Coin (FRO Coin) tilldelas person som gjort betydelsefulla insatser som
gagnar FRO.
FRO Coin kan utdelas av FRO Ordförande eller FRO Generalsekreterare.
Maximalt 50 coins får utdelas varje år. Inriktningen är att 50% ska utdelas inom
organisationen och 50% externt.

6.4

FRO Förtjänstdiplom
FRO Förtjänstdiplom (FRO FD) kan tilldelas den person eller organisation som
gjort betydelsefulla insatser som gagnar FRO, men där insatsen inte motiverar
tilldelning av förtjänsttecken eller medalj.
Förtjänstdiplom utdelas (diplomtext): ”som bevis på uppskattning för värdefulla
insatser för organisationens bästa”
Beslut om tilldelning görs av centralstyrelsen eller förbund.
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7

Uppvaktningar

7.1

Födelsedagar
FRO centralt uppvaktar medlemmar samt personer som samverkar med FRO på
central nivå vid jämna födelsedagar från och med 50 år och därefter vid 60, 70,
75, 80. 90 osv. Uppvaktningen sker med FROGRAM.
Centralstyrelsen kan därutöver besluta om gåvor i samband med
födelsedagsuppvaktning.
Förbund får utarbeta egna regler för hur uppvaktning skall ske.

7.2

Uppvaktning av myndigheter och organisationer
FRO uppvaktar organisationer och personer som vi samverkar med.
Centralstyrelsen beslutar i varje särskilt fall om hur uppvaktningen skall ske.
Förbund får utarbeta egna rutiner för hur uppvaktning skall ske.

7.3

Hedersbetygelse vid begravning
Om medlem som aktivt deltagit i verksamheten avlider, bör representant från
FRO närvara vid begravningen och även lämna krans eller blommor. De
anhörigas önskemål om närvaro skall respekteras.

