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Stadgar för tilldelning av FVRF-V förtjänstmedalj
Den som tilldelas förtjänstmedalj skall erhålla medalj, släpspänne samt diplom, och en
förteckning för tilldelade medaljer skall föras av det regionala kansliet.
Förtjänstmedaljerna är avsedda att tilldelas person, inom eller utanför FVRF-V, som…
… för guldvalör, gjort en mycket förtjänstfullt insats, gärning eller prestation som synnerligen
gagnat FVRF-V. Alternativt utfört upprepade förtjänstfulla insatser under lång tid i FVRF-V:s
tjänst.
… för silvervalör, på ett förtjänstfullt sätt utfört insatt, gärning eller prestation som gagnat
FVRF-V.
Utdelning skall tas på största allvar och varje beslut skall övervägas noggrant. Utdelning av
denna förtjänstmedalj skall ske restriktivt. Medaljen är ej avsedd att användas som ett sätt att
belöna mångårig tjänst, utan skall belöna insatser och gärningar för föreningen.
Förslag på tilldelning av medalj
Förslagsrätten innehar samtliga medlemmar i FVRF-V. Förslaget skall insändas skriftligt till
det regionala kansliet, som sedan för förslagen vidare till regionstyrelsen som fattar beslut om
eventuell tilldelning.
I förslaget skall man föreslå medaljör samt en motivering och ange förslagsställarens egna
namn. Regionstyrelsen kan även själv välja att nominera en person, utan föregående skriftliga
förslag från någon medlem, i särskilda fall då man vill belysa samt belöna en persons insats,
gärning eller prestation.
Utdelning
Flygvapenfrivilliga region västs förtjänstmedalj, oavsett valör, skall utdelas under högtidliga
former.
Strävan skall vara att utdelning sker så snart som det är lämpligt, annars bör man sträva efter
utdelning i samband med regionens årsmöte, sommarskurens avslutningsceremoni, den
traditionella ”julmiddagen”, eller annat lämpligt, högtidligt, tillfälle där en större skara
medlemmar är närvarande.
Utformning
FVRF-V har använt FVRF-S:s förtjänstmedalj som mall för att på så sätt skapa försöka
kontinuitet och visa gemensam tillhörighet. Därav är medaljen tänk att vara formad som
FVRVF-S, dvs likt en vapensköld, och vara av 8:e storleken, och där av ha följande mått:
Bandets bred: 35 mm
Medaljens bred: 33 mm
Åtsidan utgörs överst av flygvapnets vapen (utan krona), under denna är ytan uppdelad i sex
delar, en ruta i mitten med FVRF:s vapen (minus flygvapnets emblem ovan vårdkasen).
Resten av ytan är uppdelad i fem fält, vardera på 72o (en pentagon med spetsen nedåt och från
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hörnen dras linjer till dess centrum). I det första fältet (från överst och sedan medurs),
Västergötlands vapen, i det andra Värmlands vapen, i det tredje Dalslands vapen, i det fjärde
Bohusläns vapen samt i det femte Närkes vapen. Det är dessa fem landskap som ingår i region
väst, därav vill vi att dessa, samt FVRF:s centrala symbol är representerade och över dessa
vapen står flygvapnets vapen, på liknande sätt som FVRF-S har på sin förtjänstmedalj.
Frånsidan är försett med texten:
”FVRF VÄST”
”FÖR FÖRTJÄNST”

Figure 1: Framsida

Figure 2: Frånsida

Gällande bandet utformning har vi valt att använda samma mått samt färger som FVRF-S har
på sin förtjänstmedalj. Bandet ska vara rött ytterst, sedan vitt för silver respektive gult för
guld, i två räder och i mitten mörkblått. Totalt 35 mm (proportionerna 7,5 – 4 – 10 – 4 – 7,5).
På bandet fästes centralt ett V i miniatyr (9mm) i guld respektive silver för att skilja mellan
FVRF-V:s och FVRF-S:s förtjänstmedalj.

Figure 3: Exempel på släpspänne för FVRF-V:s förtjänstmedalj i silver
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Figure 4: En illustration hur en färdig medalj är tänkt att se ut.
(Bilen är byggd på ett foto av FVRF-S:s förtjänstmedalj i silver
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