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BEST ÄMMELSER FÖR 
SVERIGES CIVILFÖRSV ARSFÖRBUNDS 

UTMÄRKELSER 

Sveriges Civilförsvarsförbund, SCF, har instiftat nedanstående utmärkelser att 
delas ut som erkänsla till p~rsoner som utfört förtjänstfullt arbete för den frivilliga 
civilfö rsvarsver ksamheten. 

Utmärkelsetecknen utgöres av: 

I Kunglig förtjänstmedalj i guld och silver 

II Förtjänsttecken i guld, silver och brons 

III Hederstecken i guld 

IV Hedersplakett i guld, silver och brons 

V Hedersdiplom 
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I. Kunglig förtjänstmedalj 

Utseende 

Sveriges Civilförsvarsförbunds kungliga förtjänstmedalj är oval och 25 x 30 mm 
stor. Den instiftades 1941-08-25. På grund av förbundets namnbyte 1951-07-17 
ändrades inskriptionen från Riksluftskyddsförbundet till Sveriges Civilförsvars
förbund. Medaljen är på framsidan försedd med Konungens porträtt och 
inskription "CARL XVI GUST AF SVERIGES KONUNG". På baksidan är 
förbundets emblem, en bevingad granat m.ed tre kronor och inskriptionen 
"SVERIGES CIVILFÖRSV ARSFÖRBUND" jämte platta för gravering av 
mottagarens namn och utdelningsår. Medaljen är krönt med en kunglig krona. 

Förtjänstmedaljen utdelas i guld eller silver och åtföljes av diplom. 
Medaljen bäres i 35 mm br.~tt, mörkblått, vattrat sidenband. 

Grunder för utdelning 

Kunglig förtjänstmedalj delas ut 

i silver i regel för minst 5 års förtjänstfull verksamhet på riks- eller distriktsnivå 
samt för exceptionella insatser på föreningsnivå, 

i guld i regel för minst 10 års synnerligen förtjänstfull verksamhet på riks- eller 
distriktsnivå samt för exceptionella insatser på föreningsnivå. 

Kunglig förtjänstmedalj i silver bör som regel inte delas ut innan vederbörande 
tidigare fått förtjänsttecknet i guld. Guldmedalj bör som regel endast delas ut till 
den som tidigare fått silvermedalj . 

Kungliga förtjänstmedaljer delas ut som regel i samband med Sveriges 
Civilförsvarsförbunds riksstämma. Kvoten om tio guldm.edaljer och trettio 
silvermedaljer bör som regel därvid inte överskridas vid varje stämma. 

Om särskilda skäl föreligger må antalet överskridas efter beslut av förbunds
styrelsen och kan också delas ut vid annat tillfälle än riksstämman. 

Förslag 

Förslagsrätt om tilldelning av kungliga förtjänstmedaljer tillkommer ledamot av 
riksförbundsstyrelse, distriktsstyrelse eller föreningsstyrelse. 

Beslut 

Riksförbundsstyrelsen beslutar om utdelning av kungliga förtjänstmedaljer. 

3 



IL Förtjänsttecken 

Utseende 

Sveriges Civilförsvarsförbunds förtjänsttecken, instiftat 1941-05-10, utgöres av 
förbundets emblem, en bevingad granat med tre kronor, 30 x 35 mm stort. Det 
bäres i 35 mm brett högrött vattrat sidenband, på båda sidor försett med två på 2 
mm avstånd från varandra och ka~ten parallella, 2 mm breda gula ränder. 
Förtjänsttecknet åtföljes av diplom. 

Grunder för utdelning 

Förtjänsttecknet delas ut: 

i brons i regel för 3 års aktivt föreningsarbete med insatser utöver det normala, 
i silver i regel efter ytterligare 3 års aktivt föreningsarbete med insatser utöver det 
normala, 
i guld i regel efter ytterligare 3 års aktivt föreningsarbete med insatser utöver det 
normala. 

Distrikt får årligen dela ut ett visst antal förtjänsttecken enligt beslut av 
riksförbundets styrelse. Riksförbundet må därutöver dela ut förtjänsttecken efter 
eget beslut. 
Som regel delas förtjänsttecken ut i ordningen brons, silver och guld. 

Förslag 

Förslagsrätt i fråga om tilldelning av förtjänsttecken tillkommer ledamot av 
riksförbundsstyrelse, distriktsstyrelse eller föreningsstyrelse. 

Beslut 

Distriktsstyrelse beslutar om utdelning av förtjänsttecken inom tilldelad ram. 
Riksförbundets styrelsen må därutöver i särskilda fall dela ut förtjänsttecken . 
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III. Hederstecken 

Utseende 

Sveriges Civilförsvarsförbunds hederstecken, instiftat 1999-05-29 utgöres av en 
blåemaljerad medalj i guld, belagd med förbundets emblem, en bevingad granat 
med tre kronor, i guld. Hederstecknets storlek är 31mm i diameter. 
Hederstecknet åtföljs av diplom. 

Grunder för utdelning 

Hederstecknet är ett sätt för Sveriges Civilförsvarsförbund att tilldela mottagaren 
ett synligt bevis för dennes insatser för förbundet. Hederstecknet kan tilldelas 
utomstående personer, som har gagnat Sveriges Civilförsvarsförbund, dess distrikt 
eller föreningar på ett synnerligen förtjänstfullt sätt. Hederstecknet kan även delas 
ut till utländsk medborgare. På hederstecknet må graveras mottagarens namn och 
utdelningsår. 

Hederstecknet bäres i samma band som förtjänsttecknet, ett 35 mm brett högrött 
vattrat sidenband, på båda sidor försett med två på 2 mm avstånd från varandra 
och kanten parallella, 2 mm breda gula ränder. Dock skall på släpspännet 
anbringas förbundets emblem, en bevingad grant med tre kronor, i guld i 
miniatyrstorlek. 

Förslag 

Förslagsrätt ifråga om hederstecken tillkommer ledamot av riksförbundsstyrelse, 
distriktsstyrelse eller föreningsstyrelse. 

Beslut 

Riksförbundets styrelse beslutar om utdelning av hederstecken. 
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rv. Hedersplakett 

Utseende 

~veriges Civilförsvarsförbunds hedersplakett utgöres av en 50 x 70 mm stor platta, 
försedd med upphöjd kant, förbundets emblem, en bevingad granat med tre 
kronor, och därunder inskription "SVERIGES CIVILFÖRSVARSFÖRBUND" i 
upphöjd stil. Hedersplaketten finns i brons, silver och guld. 

På plaketten må mottagarens namn och utdelningsår graveras. 

Plaketten må monteras på.en 95 x 145 mm stor platta av ek, som må förses med 
mottagarens namn och utdelningsår ingraverat på en nedtill åtföljande platta av 
metall. 

Grunder för utdelning 

Hedersplaketten i brons eller silver tilldelas företrädesvis juridiska personer, men 
kan också delas ut till enskilda, särskilt förtjänta personer, inklusive förbundets 
anställda. Plaketten i guld utdelas för synnerligen förtjänstfulla insatser inom 
Sveriges Civilförsvarsförbunds verksamhetsområde. 

Förslag 

Förslagsrätt om tilldelning av hedersplakett tillkommer ledamot av 
riksförbundsstyrelse, distriktsstyrelse eller föreningsstyrelse. 

Beslut 

Distriktsstyrelse beslutar om utdelning av hedersplakett i brons och silver. 
Riksförbundets styrelse beslutar om utdelning av hedersplakett i guld. 
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V. Hedersdiplon1 

Sveriges Civilförsvarsförbunds hedersdiplom utgöres av en i konsttryck utförd 
adress. 

Hedersdiplomet är i första hand avsett att delas ut av förening men kan också delas 
ut av distrikt eller riksförbundet. 

Föreningsstyrelse, distriktsstyrelse eller riksförbundsstyrelse beslutar om 
utdelning. 
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Getnensan11na bestän1n1elser 

Ansökan 

Förslag om tilldelning av kunglig förtjänstmedalj, hederstecken och hedersplakett i 
guld insändes till riksförbundet på därför fastställd blankett. 

Förslag som inte bifalles tas ej upp till förnyad prövning utan att ny framställan 
insändes. 

A v distrikt beslutad tilldelning av förtjänsttecken skall inrapporteras till 
riksförbundet på fasställd blankett varvid mottagarnas namn och tecknets valör 
skall framgå. . 

Riksförbundets kansli för register över av Sveriges Civilförsvarsförbund tilldelade 
utmärkelser med undantag av hedersdiplom. 

Överlämnande 

Utmärkelser bör överlämnas under högtidliga former, som regel vid distrikts eller 
förenings stämma eller vid annat högtidligt tillfälle. Den kungliga förtjänst
medaljen överlämnas som regel vid Sveriges Civilförsvarsförbunds riksstämma. 

Utmärkelser åtföljs av diplom som utfärdas av Sveriges Civilförsvarsförbund. 

Bestämmelser för bärande av utmärkelsetecken. 

Utmärkelsetecken bäres till civil högtidsdräkt på vänstra sidan av bröstet antingen 
som original eller miniatyr enligt rekommendationer fastställda av Riksmarskalk
ämbetet. Till militär uniform bäres utmärkelsetecken enligt av ÖB fastställt 
reglemente. 

Kunglig förtjänstmedalj och förtjänsttecken må bäras samtidigt dock endast den 
högsta valören inom respektive utmärkelse. 

Miniatyrer till Kungliga förtjänstmedaljer, förtjänsttecken och hederstecken kan 
beställas genom riksförbundets kansli. 
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