Anvisningar för utdelning av Svenska Ridsportförbundets Förtjänstmedalj
reviderade 2019-02-08
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 och den 8 februari 2019.
Utöver statuterna för Svenska Ridsportförbundets förtjänstmedalj, vilka fastställdes av
Hans Majestät Konungen den 6 februari 1958 och den 6 maj 1994, har förbundsstyrelsen
beslutat att följande anvisningar ska tillämpas från och med den 8 februari 2019.
•

Medaljen utdelas i GULD (förgyllt silver) till den, som under ett flertal år – i regel inte
understigande femton - i ledande ställning inom Svenska Ridsportförbundet utfört ett
intensivt och förtjänstfullt arbete till nytta för förbundets ändamål och verksamhet.

•

Medaljen utdelas i SILVER till den, som under ett flertal år – i regel inte understigande tio –
i ledande ställning inom Svenska Ridsportförbundet utfört ett intensivt och förtjänstfullt
arbete till nytta för förbundets ändamål och verksamhet.

•

Personer anställda inom Svenska Ridsportförbundets förbund, distrikt eller förening och
som utöver sin anställning har haft förtroendeuppdrag i en utsträckning som uppfyller
reglerna för guld alternativt silver kan tilldelas Svenska Ridsportförbundets förtjänstmedalj.
Enbart långvarig anställning meriterar inte till förtjänstmedalj.

•

Enbart funktionärs- banbyggar- eller domarskap berättigar inte till förtjänstmedalj

•

Eftersom medaljen ska utdelas sparsamt bör endast synnerligen väl kvalificerade personer
föreslås och tydlig meritförteckningen bifogas. I förslaget ska anges om guld eller silver
avses.

•

Medaljförslag på fastställd blankett med tydlig motivering och meritförteckning ska ställas till
förbundsstyrelsen. Distriktsstyrelsen ska bereda eget förslag samt förslag från förening
inom eget distrikt, så att förslaget finns i komplett skick för beredning i förbundsstyrelsen
eller det organ som förbundsstyrelsen har utsett. Förbundsstyrelsens beslut skall vara
enhälligt. Behandlingen av medaljförslag är i alla instanser konfidentiell och endast beslutet
skall protokollföras.

•

Medalj samt miniatyr utdelas i regel endast av förbundets ordförande i samband med
ordinarie förbundsstämma. För att medaljen skall kunna utdelas vid förbundsstämma i maj
månad, ska förslag i komplett skick vara inne före den 1 april. Detta gäller även år, då
förbundsstämma ej hålles. Prövning av ansökningar sker i regel endast en gång per år
under april-maj. År då förbundsstämma ej avhålles och särskild orsak finns för utdelning
kan överlämnandet i undantagsfall ske i annan lämplig form.
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•

Sekretariatet ska föra en särskild förteckning över alla inkomna medaljförslag. En särskild
förteckning i numrerad form ska dessutom föras över beslutade utdelningar.

•

Förtjänstmedaljen bärs på bröstet efter samma grunder som är föreskrivna för svenska
riddarordnar och medaljer. Person som erhållit förtjänstmedalj äger även rätt att bära
förbundets förtjänstnål.
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