STATUTER
för
SVENSKA BLÅ STJÄRNANS FÖRTJÄNSTTECKEN, FÖRTJÄNSTMEDALJER SAMT
FÖRTJÄNSTTECKEN MED STJÄRNA
gällande från 1 januari 2020
Nedanstående förtjänsttecken och medaljer finns för utdelning inom organisationen Svenska Blå Stjärnan.
Dessa delas ut i stigande ordning och de lägre valörerna får ej hoppas över.
För icke medlemmar kan Svenska Blå Stjärnans förtjänstplakett utdelas, se dessa statuter.
Svenska Blå Stjärnans utmärkelser bör delas ut sparsamt för att behålla karaktären av eftersträvansvärd
utmärkelse. Därför bör endast synnerligen väl kvalificerade kandidater föreslås. Sänds förslag in på fler
personer i samma förbund ska ansökningarna rangordnas.
A SVENSKA BLÅ STJÄRNANS FÖRTJÄNSTTECKEN
§ A1 Förtjänsttecknet har formen av en medalj och är på framsidan försett med Svenska Blå Stjärnans
emblem och på baksidan försett med bilden av en ryttare till häst med hund.
Förtjänsttecknet bärs i band, som i längdriktningen är uppdelat i tre lika breda fält, varav det mellersta är
vitt och de yttre blå. Förtjänsttecknet präglas endast i silver.
§ A2 Förtjänsttecken bärs efter de grunder som är föreskrivna för svenska riddarordnar och medaljer, till
uniform i det fall det finns, alternativt högtidsdräkt för civila d.v.s. frack/aftonklänning eller folkdräkt.
Svenska Blå Stjärnans förtjänsttecken kan dock bäras till klädsel klänning/kavaj på Svenska Blå Stjärnans
Riksstämma eller förbunds årsmöte. Förtjänsttecknet bärs då till vänster, ensam på kavaj, utan näsduk i
bröstfickan. Bandets övre kant fästes ca 20 mm ovanför ficköppningen.
§ A3 Förtjänsttecknet kan tilldelas medlem som utfört ett förtjänstfullt arbete för Svenska Blå Stjärnan
under minst 7 år.
§A4 Förtjänsttecknet delas, efter godkännande av Centralstyrelsen, ut av Svenska Blå Stjärnans förbundsordförande på respektive förbunds årsmöte eller annat av förbundet valt tillfälle.
§A5 Förslagsrätt för tilldelning har:
a) Ledamot av Centralstyrelsen (Centralstyrelsen)
b) Styrelse i förbund
c) Riksungdomsförbundets styrelse
d) Styrelse i ungdomsavdelning
§A6 Motiverat förslag med uppgift om antalet år samt genomförda insatser eller uppdrag sänds in till
Centralstyrelsen på särskilt avsett formulär senast 1 november.
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§A7 Omkostnader för förtjänsttecken bekostas av den styrelse som ansökt om förtjänsttecknet enligt § 5
ovan, dvs. § 5a); Centralstyrelsen, § 5b); styrelse i förbund, § 5c); Riksungdomsförbundets styrelse, § 5d);
styrelse i ungdomsavdelning.
§A8 Förbund med mycket begränsad ekonomi kan ansöka om bidrag till omkostnaderna från
Centralstyrelsen.
B SVENSKA BLÅ STJÄRNANS FÖRTJÄNSTMEDALJER
§B1 Förtjänstmedalj i silver eller guld regleras av Hans Majestäts Konungens statuter från den 8 mars
1963.
Medaljen präglas i silver eller guld i storlek motsvarande åttonde storleken. Den är på framsidan försedd
med Hans Majestät Konungens bild och inskription: ”Carl XVI Gustaf Sveriges Konung” samt på baksidan
med inskription: ”Svenska Blå Stjärnans Förtjänstmedalj”.
Inskriptionerna är jämnlöpande med medaljens periferi. Innanför inskriptionen på baksidan finns överst en
femuddig stjärna och nederst två korslagda grankvistar; det fria fältet däremellan upptar mottagarens namn
samt årtalet då medaljen tilldelades. Medaljen är försedd med Kunglig krona och bärs på bröstet i band,
som i längdriktningen är uppdelat i tre lika breda fält, varav det mellersta är blått och de yttre är gula.
§B2 Svenska Blå Stjärnans förtjänstmedalj utdelas:
I silver till medlem som under ett antal år (i regel ej understigande 10 år), genom arbete eller annan insats,
stött Svenska Blå Stjärnans verksamhet.
I guld till medlem som under ett antal år (i regel ej understigande 15 år), genom arbete eller annan insats,
stött Svenska Blå Stjärnans verksamhet .
§B3 Förslagsrätt för tilldelning har:
a) Ledamot av Centralstyrelsen (Centralstyrelsen)
b) Styrelse i förbund
c) Riksungdomsförbundets styrelse
d) Styrelse i ungdomsavdelning
§B4 Ett väl motiverat förslag som också innehåller uppgift om antal år som medlem samt uppgifter om
genomförda insatser eller uppdrag inom Svenska Blå Stjärnan. Förslag sänds in till Centralstyrelsen för
beslut på särskilt avsett formulär senast 1 november.
§B5 Förtjänstmedalj i silver delas, efter godkännande av Centralstyrelsen, ut av Svenska Blå Stjärnans
förbundsordförande på respektive förbunds årsmöte eller vid annat av förbundet valt tillfälle.
§B6 Förtjänstmedalj i guld delas, efter godkännande av Centralstyrelsen, ut på Svenska Blå Stjärnans
riksstämma men kan också delas ut av förbundsordförande på respektive förbunds årsmöte eller annat av
förbundet valt tillfälle.
§B7 Omkostnaderna för Svenska Blå Stjärnans förtjänstmedalj (medalj, ev. kostnad för riksstämma,
inklusive ev. resa m.m.) bekostas av den styrelse som ansökt om förtjänstmedaljen enligt § B3 ovan, d.v.s.
§ 3a); Centralstyrelsen, § 3b); styrelse i förbund, § 3c); Riksungdomsförbundets styrelse, § 3d); styrelse i
ungdomsavdelning.
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§B8 Endast undantagsvis och på särskilda grunder delas Svenska Blå Stjärnans förtjänstmedalj ut till icke
svensk medborgare.
§B9 Den som under krig eller mycket allvarlig nationell kris tjänstgjort för Svenska Blå Stjärnan kan
oberoende av de övergripande bestämmelserna i statuterna tilldelas Svenska Blå Stjärnans förtjänstmedalj.
§B10 Förtjänstmedaljer bärs efter de grunder som är föreskrivna för svenska riddarordnar och medaljer,
till uniform i det fall det finns alternativt högtidsdräkt för civila d.v.s. frack/aftonklänning eller folkdräkt.
Svenska Blå Stjärnans förtjänstmedalj kan dock bäras till klädsel klänning/kavaj på Svenska Blå Stjärnans
Riksstämma eller förbunds årsmöte. Medaljen bärs då till vänster, ensam på kavaj, utan näsduk i bröstfickan. Bandets övre kant fästes ca 20 mm ovanför ficköppningen.
§B11 Förbund med mycket begränsad ekonomi kan ansöka om bidrag till omkostnaderna från
Centralstyrelsen.
C SVENSKA BLÅ STJÄRNANS FÖRTJÄNSTTECKEN MED STJÄRNA
§C1 Förtjänsttecken med stjärna utgörs av förtjänsttecknet enligt § A1 ovan med på bandet, i dess vita fält,
en placerad femuddig stjärna i blå emalj.
§C2 Förtjänsttecken med stjärna är den högsta av Svenska Blå Stjärnans utmärkelser.
§C3 Förtjänsttecken med stjärna kan tilldelas personer som utfört ett långvarigt arbete för Svenska Blå
Stjärnan. Verksamheten bör ha omfattat en tid av minst 20 år.
§C4 Förslagsrätt för tilldelning har:
a) Ledamot av Centralstyrelsen (Centralstyrelsen)
b) Styrelse i förbund
c) Riksungdomsförbundets styrelse
d) Styrelse i ungdomsavdelning
§C5 Ett väl motiverat förslag som också innehåller uppgift om antal år som medlem samt uppgifter om
genomförda insatser eller uppdrag inom Svenska Blå Stjärnan. Förslag sänds in till Centralstyrelsen för
beslut på särskilt avsett formulär senast 1 november.
§C6 Stjärna att fästa på bandet enligt §C1 monteras på det tidigare erhållna förtjänsttecknet.
§C7 Förtjänsttecken med stjärna (d.v.s. endast stjärna i emalj) delas ut i samband med Svenska Blå
Stjärnans riksstämma men kan också om så önskas delas ut av förbundsordförande på förbundets årsmöte
eller vid annat av förbundet valt tillfälle.
§C8 Omkostnaderna för förtjänsttecken med stjärna (stjärna, ev. stämmokostnad inklusive resa) bekostas
av den styrelse som ansökt om förtjänsttecknet enligt § C4 ovan, d.v.s. § 4a); Centralstyrelsen, § 4b);
styrelse i förbund, § 4c); Riksungdomsförbundets styrelse, § 4d); styrelse i ungdomsavdelning.
§C9 Förbund med mycket begränsad ekonomi kan ansöka om bidrag till omkostnaderna från
Centralstyrelsen.
§C10 I övrigt gäller under A angivna statuter i tillämpliga delar.
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STATUTER
för
SVENSKA BLÅ STJÄRNANS FÖRTJÄNSTPLAKETT
gällande från 1 januari 2020
§ 1 Svenska Blå Stjärnans förtjänstplakett är till formen rektangulär i formatet 70 x 45 mm och monterad
på svart platta med måtten 120 x 90 mm. Plattan är på baksidan försedd med upphängningsanordning.
Plaketten är på framsidan försedd med Svenska Blå Stjärnans emblem i guld och emalj samt texten
Svenska Blå Stjärnan. Under denna text graveras mottagarens namn och årtal när plaketten tilldelats. I
särskilda fall kan annan text graveras in enligt Centralstyrelsens beslut.
§ 2 Svenska Blå Stjärnans förtjänstplakett delas endast ut till icke medlemmar.
§ 3 Förtjänstplaketten kan delas ut till personer, föreningar och sammanslutningar som utfört ett förtjänstfullt arbete för Svenska Blå Stjärnan eller som genom donationer stött organisationen.
§ 4 Förslagsrätt för tilldelning har:
a) Ledamot av Centralstyrelsen (Centralstyrelsen)
b) Styrelse i förbund
c) Riksungdomsförbundets styrelse
d) Styrelse i ungdomsavdelning
§ 5 Förtjänstplaketten godkänns av Centralstyrelsen och delas ut av sökande förbund.
§ 6 Motiverade förslag sänds in till Centralstyrelsen på särskilt avsett formulär senast 1 november.
§ 7 Omkostnaderna för Svenska Blå Stjärnans förtjänstplakett bekostas av den styrelse som ansökt om
förtjänstplaketten enligt § 4 ovan, d.v.s. § 4a); Centralstyrelsen, § 4b); styrelse i förbund, § 4c); Riksungdomsförbundets styrelse, § 4d); styrelse i ungdomsavdelning.
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