Medaljstatuter
Förslag om utdelning av utmärkelser kan göras av enskild medlem, medaljkommittéen eller av
förbundet ansluten förening.
Bestämmelser för Sveriges Veteranförbund (SVF) förtjänstmedalj
Medaljen som finns i guld och silver instiftades 1996 i syfte att utdelas som erkänsla för synnerligen
förtjänstfulla och förtjänstfulla insatser till förbundets fromma.
Medaljen utgörs av en 35 mm rund medalj. Den präglas i förgyllt oxiderat kontrollerat sterlingsilver
(Guld) respektive oxiderat kontrollerat silver (Silver). Framsidan visar förbundets logotyp försedd
med rundad ytterkant. Baksidan är slät med plats för gravyr i mitten. Medaljens band utgörs av ett 35
mm brett, vitt vattrat sidenband med en gul rand i mitten omgivet av en blå rand på vardera sidan i
proportionerna (mm) 7,5 - 7,5 - 5,0 - 7,5 - 7,5.
➢ Guldmedaljen numreras och utdelas för synnerligen förtjänstfullt arbete/insatser i eller till
förmån för förbundet. Avgående Förbundsordförande tilldelas guldmedalj liksom Årets Veteran.
➢ Silvermedaljen utdelas för förtjänstfullt arbete/insatser i eller till förmån för förbundet. Personal som tjänstgjort i styrelsen under minst två (2) mandatperioder eller avslutat sin tjänstgöring vid kansliet kan tilldelas SVF silver.
Förbundsstyrelsen kan i speciella fall besluta om undantag från ovanstående. Förtjänstmedaljen
graveras med mottagarens namn och årtal för utdelning.
Med synnerligen förtjänstfulla arbete/insatser menas att individen gjort långt mer än vad som kan
förväntas i sin befattning oavsett vad den är och lämnat enastående värdefullt kvalitativt och/eller
kvantitativt stöd till nationellt veteranarbete.
Med förtjänstfullt arbete/insatser menas att individen gjort mer än vad som kan förväntas i sin
befattning oavsett vad den är och lämnat framstående kvalitativt och/eller kvantitativt stöd till
nationellt veteranarbete.
Bestämmelser för SVF plakett
Plaketten instiftades 1996 och utdelas av Förbundsordförande, Generalsekreterare eller av dessa
utsedd för att visa uppskattning eller minne till kommuner, organisationer eller andra
veteranorganisationer. Plaketten har förbundets logotyp på en träsköld med förbundets ledord
KAMRATSKAP-OMTANKE-MEDMÄNSKLIGHET runt förbundets logotyp.
Bestämmelser för SVF jetong (Coin)
Jetongen instiftades 2021 och utdelas av Förbundsordförande, Generalsekreterare eller av dessa
utsedd som minne till exempel vid möten med politiker, utländska veteranorganisationer eller för att
visa uppskattning till enskilda.
Jetongen har förbundet logotype på framsidan och Gula Bandets logotyp på baksidan. Jetongens
diameter är 40 mm och har en ljusgrå board där förbundets namn i blått är tryckt på framsida och
våra ledord KAMRATSKAP-OMTANKE-MEDMÄNSKLIGHET på baksidan. I mitten finns det en mörkgrå
yta där tre kronor respektive Gula Bandets logotyp är tryckt i 3D. Jetongens yttersida består av en 4
mm bred fiskbensmönstrad kant.
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Bestämmelser för Board of Nordic Veterans Federation (BNVF) förtjänstmedalj
BNVF medaljer i guld, silver och brons kan delas ut som erkänsla för förtjänstfulla insatser vid
fredsbevarande insatser och eller internationellt, nationellt och nordiskt veteranarbete.
Medaljen består av ett blåemaljerat malteserkors med konvexa ändar, en rund medaljong i mitten
och två korsade svärd bakom och mellan korsarmarna. Medaljongen består av en yttre och en inre
cirkel. Yttercirkeln är i titan vit emalj och lyder: NORDIC VETERANS - FOR HONOR. Den inre cirkeln har
en stiliserad fredsros i djupröd emalj med blad i grön emalj. Svärdsfästena är i smaragdgrön emalj.
Botten av medaljongens emaljyta har ett skalmönster. På silver- och bronsmedaljen kommer hela
svärdet att vara i silver respektive brons. För guldmedaljen kommer svärdsbladen att vara i silver,
medan fästena kommer att vara i guld. Medaljens ytterkant är stämplad med en vänskapskedja, vars
insida är stämplad texten: FRIENDSHIP ACROSS THE FRONTIERS. Bandet Det 35 mm breda bandet har
alla de nordiska ländernas flaggfärger. Bandet är gjort i marmorerat siden.
➢ BNVF medalj i guld kan utdelas för:
✓ Exceptionellt framstående insatser inom fredsbevarande insatser och/eller internationellt fredsarbete.
✓ Exceptionellt framstående och mångåriga insatser för nationellt och/eller nordiskt
veteranarbete.
✓ Exceptionellt värdefullt stöd till nationellt och/eller internationellt veteranarbete.
➢ BNVF medalj i silver kan utdelas för:
✓ Enastående insatser inom fredsbevarande operationer och/eller internationellt
fredsarbete.
✓ Enastående och mångåriga insatser för nationellt och/eller nordiskt veteranarbete.
✓ Mycket värdefullt stöd till nationellt och/eller internationellt veteranarbete.
➢ BNVF medalj i brons kan utdelas för:
✓ Mycket goda insatser inom fredsbevarande insatser och/eller internationellt fredsarbete.
✓ Mycket goda och mångåriga insatser för nationellt och/eller nordiskt veteranarbete.
✓ Värdefullt stöd till nationellt och/eller internationellt veteranarbete.
De undantag som gäller för förbundets medaljer gäller också för BNVF medaljer.
Tilläggstecken
Årets veteran tilldelas ett tilläggstecken i form av en guldliknande miniatyr av gula bandet.
Tilläggstecknet bärs i mitten på medaljbandet och släpspänne.
Utdelning och kostnader
Förbundets och BNVF utmärkelser utdelas vid exempelvis Förbundsstämman, Veterandagen eller FNdagen. Om mottagaren inte kan närvara, sker utdelning vid ett annat högtidligt tillfälle.
Kostnaden för förbundets utmärkelser (medaljer, gravyr, diplom) betalas av förbundet.
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