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Utmärkelser 
 
Hur beslutas och beställs utmärkelser? 
  

 Beslut om tilldelning fattas av kretsstyrelsen eller Svenska Röda Korsets styrelse.  
 Ingen kvotering gäller. 
 Kretsen beställer utmärkelser i föreningsbutiken. 

   
 Kretsen debiteras beställda utmärkelser. Gravering av utmärkelser ansvarar beställaren för.   
 Utdelade utmärkelser registreras i kretsen.  

 

Vilka utmärkelser finns? 
 
Förtjänstmärke 

Vem kan få? Vem föreslår? Vem beslutar?  

En aktiv frivilligmedarbetare i Röda 
Korset som är medlem i Svenska 
Röda Korset. 

En medlem Kretsstyrelse 

 
Övrigt:  

På märkets baksida graveras mottagarens namn och årtalet då förtjänstmedaljen tilldelats. Gravering av utmärkelser ansvarar 
beställaren för.   
Märket finns även som miniatyr. Miniatyren är dyrare. Om mottagaren önskar en miniatyr kan kretsen beställa denna på 
mottagarens bekostnad. 
 
Förtjänsttecken 

Vem kan få? Vem föreslår? Vem beslutar?  

En aktiv frivilligmedarbetare 
under minst 5 år och är som är 
medlem i Svenska Röda Korset. 

En medlem, kretsstyrelse Kretsstyrelse 

 
Övrigt:  

  
Tecknet åtföljs av diplom.  
Tecknet kan bytas mot glasskulptur Vänner 3.  
Tecknet finns även som miniatyr. Miniatyren är dyrare. Om mottagaren önskar en miniatyr kan kretsen beställa denna på 
mottagarens bekostnad. 
På tecknets baksida graveras mottagarens namn och årtalet då förtjänstetecknet tilldelats. Gravering av utmärkelser ansvarar 
beställaren för.   
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Förtjänstmedalj i silver 
 
Vem kan få? Vem föreslår? Vem beslutar?  

För omfattande och hängivet aktivt 
frivilligarbete i 10-15 år. Tidsgränsen 
anpassas efter insatsens betydelse och 
omfattning.  Personen ska vara medlem i 
Svenska Röda Korset.  

En medlem, kretsstyrelse Kretsstyrelse 

Avgående ledamot i Röda Korsets 
styrelse eller i regionråd.  

Röda Korsets styrelse, 
generalsekreteraren, regionråd 

Svenska Röda Korsets styrelse 

 
 
Övrigt 

Medaljen åtföljs av diplom.  
Medaljen kan bytas mot glasskulptur Vänner 2.  
Medaljen finns även som miniatyr. Miniatyren är dyrare. Om mottagaren önskar en miniatyr kan kretsen beställa denna på 
mottagarens bekostnad. 
På tecknets baksida graveras mottagarens namn och årtalet då förtjänstmedaljen tilldelats. Gravering av utmärkelser ansvarar 
beställaren för.   
 
 
 
Förtjänstmedalj i guld 

 
Medaljen åtföljs av diplom.  
Medaljen kan bytas mot glasskulptur Vänner1.  
Medaljen finns även som miniatyr. Miniatyren är dyrare. Om mottagaren önskar en miniatyr kan kretsen beställa denna på 
mottagarens bekostnad. 
På tecknets baksida graveras mottagarens namn och årtalet då förtjänstmedaljen tilldelats. Gravering av utmärkelser ansvarar 
beställaren för.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vem kan få? Vem föreslår? Vem beslutar?  

För omfattande och hängivet aktivt 
frivilligarbete i minst 20 år. Personen 
ska vara medlem i Svenska Röda 
Korset.  

En medlem, kretsstyrelse Kretsstyrelse 

Avgående ordförande i Röda Korsets 
styrelse eller i regionråd.  

Röda Korsets styrelse, 
generalsekreteraren 

Svenska Röda Korsets styrelse 
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Förtjänstplakett i brons, silver och guld  
 
Förtjänstplakett kan tilldelas både inom och utom Svenska Röda Korset. Det kan vara enskild, företag eller organisation som 
gjort Svenska Röda Korset särskilda tjänster.  
 

Övrigt: 

En plakett kan erhållas på platta.  
Mottagarens namn och årtalet då förtjänstplaketten tilldelats graveras i underkant. Gravering av utmärkelser ansvarar 
beställaren för.   

Förtjänstplakett brons 
 

Vem kan få? Vem föreslår? Vem beslutar?  

För särskilda insatser för Svenska Röda 
Korset. 

Svenska Röda Korsets styrelse, 
generalsekreteraren, regionråd,  
kretsstyrelse 

Kretsstyrelse 
Svenska Röda Korsets styrelse 

  

Förtjänstplakett silver 

 

Vem kan få? Vem föreslår? Vem beslutar?  

Enskild, företag, organisation inom och utom 
Svenska Röda Korset. För mycket stora 
insatser för Svenska Röda Korset. 

Svenska Röda Korsets styrelse, 
generalsekreteraren, regionråd,  
kretsstyrelse 

Kretsstyrelse 
Svenska Röda Korsets styrelse 

Medlem i annan nationell förening för 
framstående insatser för Svenska Röda 
Korset.  

Samtliga.  Kretsstyrelse 
Svenska Röda Korsets styrelse 

Svensk samverkande riksorganisation eller 
rödakorskrets. För framstående insatser för 
Svenska Röda Korset.  
 
Jubilerande krets.  

Svenska Röda Korsets styrelse, 
generalsekreteraren, regionråd, 
kretsstyrelse 

Kretsstyrelse 
Svenska Röda Korsets styrelse 

 
Förtjänstplakett Guld 

 

Vem kan få? Vem föreslår? Vem beslutar?  

Enskild, företag, organisation inom och utom 
Svenska Röda Korset.  
 
För synnerligt stora insatser för Svenska 
Röda Korset. 
 

Svenska Röda Korsets styrelse, 
generalsekreteraren, regionråd, 
kretsstyrelse 

Kretsstyrelse 
Svenska Röda Korsets styrelse 

Medlem i annan nationell förening för 
synnerligen framstående insatser för Svenska 
Röda Korset.  

Samtliga.  Kretsstyrelse 
Svenska Röda Korsets styrelse 

Svensk samverkande riksorganisation eller 
rödakorskrets.  
För synnerligen framstående insatser för 
Svenska Röda Korset.  

Jubilerande krets.  

Svenska Röda Korsets styrelse, 
generalsekreteraren, regionråd, 
kretsstyrelse 

Kretsstyrelse 
Svenska Röda Korsets styrelse 
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Har du frågor om Utmärkelser? 

 

 
Kontakta Infoservice  

Ring oss! 0771-19 95 00 

 

Öppettider: 

 
Måndag - fredag 10.00 - 17.00 
Kväll: Tisdag 17.00-19.00 
Juni, juli och augusti: Måndag - fredag 10.00-16.00 
 
 

Mejla oss! info@redcross.se 

 
 


