Anvisningar för utdelning av Förtjänstmedaljer
Anvisningar beträffande utdelande av Svenska Ridsportförbundets förtjänstmedalj,
utfärdade och reviderade av Ridfrämjandets Centralstyrelse den 24 februari 1958 och
den 7 december 1977 samt Svenska Ridsportförbundets styrelse den 17 november
1993.

Utöver de föreskrifter som meddelas i de statuter för Svenska Ridsportförbundets
förtjänstmedalj, vilka fastställts av Hans Majestät Konungen den 6 februari 1958 och
den 6 maj 1994, har Förbundsstyrelsen beslutat utfärda följande kompletterande
anvisningar.
•

Förtjänstmedaljen bäres på bröstet efter samma grunder som är föreskrivna för
svenska riddarordnar och medaljer.

•

Medaljen utdelas i GULD (förgyllt silver) till den, vilken under ett flertal år – i
regel ej understigande femton - i ledande ställning genom initiativ,
handlingskraft och organisationsförmåga kraftigt gagnat förbundets verksamhet
samt nedlagt ett intensivt och förtjänstfullt arbete för förbundet även som till den
som på annat sätt ådagalagt synnerligen stor förtjänst till befordrande av
förbundets ändamål , samt i

•

SILVER till den, vilken under ett flertal år – i regel ej understigande tio i ledande
ställning genom initiativ, handlingskraft och organisationsförmåga verksamt
gagnat förbundet eller gjort sig förtjänt av dess synnerliga tacksamhet även
som till den, vilken på annat sätt bidragit till befordrande av förbundets ändamål
samt därigenom gjort sig särskilt förtjänt av förbundets tacksamhet.

•

Medaljförslag ställes till Förbundsstyrelsen, varvid fastställd blankett, som på
rekvisition av förslagsställare tillhandahålles av sekretariatet, skall komma till
användning. I förslaget skall särskilt anges om guld- eller silvermedalj avses.
Då medaljen skall utdelas sparsamt med hä nsyn till att den alltid skall behålla
sin karaktär av speciell och eftersträvansvärd utmärkelse, bör endast
synnerligen väl kvalificerade kandidater föreslås och meritförteckningen noga
specificeras.

•

Över inkomna medaljförslag föres i sekretariatet särskild förteckning. Särskild
förteckning i numrerad form föres även över beslutade utdelningar. Medaljen
utdelas i regel endast i samband med ordinarie förbundsstämma. För att

www.ridsport.se

medaljen skall kunna utdelas vid förbundsstämma i maj månad, skall
vederbörligt förslag i komplett skick vara inne före den 1 april. Detta gäller även
år, då förbundsstämma ej hålles. Prövning av ansökningar sker således i regel
endast en gång per år under april-maj.
•

Medaljförslag, som insändes av distriktförbunds eller förenings styrelse, skall
enhälligt biträdas av samtliga ledamöter. Det åligger distriktsförbundets styrelse
att bereda eget och förenings inom distriktet förslag så att det för det organ
Förbundsstyrelsen utser att bereda förslagen föreligger i komplett skick.
Förbundsstyrelsens beslut skall vara enhälligt. Behandlingen av medaljförslag
är i alla instanser konfidentiell och endast beslutet skall protokollföras.

•

Medalj bör i regel överlämnas till mottagaren av förbundets Ordförande vid
Förbundsstämma. År då förbundsstämma ej avhålles eller särskild orsak så
påkallar, må överlämnandet ske i annan lämplig form.

•

Medaljen samt miniatyr och etui bekostas av förslagsställaren.
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