
Fo rslag till tilldelning av Svenska Ro da Korsets 
fo rtja nstma rke/tecken, medaljer och plaketter 

Vänligen sätt kryss i endast en av rutorna. Välj antingen tecken/medalj eller glasskulptur. Beslut tas av kretsstyrelse 

eller Svenska röda Korsets styrelse. 

 

Förtroende- eller frivilliguppdrag i Röda Korset. 

Förtjänstmärke Förtjänsttecken Silvermedalj Guldmedalj 

Förtjänstmärke, miniatyr Glasskulptur Vänner 3 Glasskulptur Vänner 2 Glasskulptur Vänner 1 

 

Medlemsnummer 
 

Medlem i krets Medlem sedan år 

Namn (förnamn och efternamn) 
 

Adress (c/o, utdelningsadress, postnummer och ortnamn) 
 

Hemkommun 
 

Datum för planerad utdelning av utmärkelsen 
 

 

 

Plakett tilldelas medlem eller enskild, företag eller organisation för särskilda tjänster 

gjorda för Svenska Röda Korset 



Förtjänstplakett brons  Förtjänstplakett silver  Förtjänstplakett guld 

Medlemsnummer 
 

Medlem i krets Medlem sedan år 

Namn (förnamn och efternamn) / Företag 
 

Adress (c/o, utdelningsadress, postnummer och ortnamn) 
 

Kommun 
 

Datum för planerad utdelning av utmärkelsen 
 

 

Motivering 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Tidigare tilldelade utmärkelser i röda Korset 

  År    År 

  Förtjänstmärke _____ 

  Förtjänsttecken _____ 

  Förtjänstmedalj, silver _____ 

  Förtjänstmedalj, guld _____ 

 

 

Förslag lämnat av: 

 

________________________________________ ____________________________________________ 

Namn    Telefon 

 

________________________________________ ____________________________________________ 

e-post    Krets 

 

 

Beslut om tilldelning 

 

Ja  Nej



_____________________________________ _______________________________________ 

Kretsstyrelsens ordförande/   Beslut fattat, hänvisning till protokoll 

Svenska Röda Korsets styrelseordförande  

 

 

 

Utmärkelserna beställs i Föreningsbutiken, se Rednet 

 

 

 

  Förtjänstplakett, brons _____ 

  Förtjänstplakett, silver  _____ 

  Förtjänstplakett, guld _____ 
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