BESTÄMMELSER FÖR NTFs UTMÄRKELSER
Fastställda av NTFs styrelse den 17 september 2008

§ 1 Grunder
Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande, NTF, har två slag av utmärkelser som
kan delas ut till personer som på ett förtjänstfullt sätt arbetat för trafiksäkerhet. Utmärkelserna ges i första hand till personer som gjort insatser på frivillig och ideell grund, men kan
även ges till personer som inom ramen för sin yrkesutövning gjort betydande insatser
utöver vad som kan förväntas. Utmärkelserna är förtjänstmedalj och förtjänsttecken.
NTFs styrelse beslutar om utdelning av utmärkelser.

§ 2 Medaljutskott
För prövning av förslag till utmärkelser ska finnas ett medaljutskott. Detta tillsätts av
styrelsen i anslutning till kongressen och består av tre medlemmar ur styrelsen samt verkställande direktören. Ordförande utses av styrelsen.

§ 3 NTFs förtjänstmedalj
3.1

NTFs förtjänstmedalj är instiftad att utdelas till person som på ett synnerligen
förtjänstfullt sätt under längre tid verkat för trafiksäkerheten och därvid genomfört
åtgärder och insatser av stor betydelse för trafiksäkerheten och därmed gjort sig
synnerligen förtjänt av föreningens tacksamhet och erkänsla.

3.2

Medaljen präglas i åttonde storleken i förgyllt silver. Åtsidan är försedd med H M
Konungens bild jämte omskriften ”Carl XVI Gustaf. Sveriges Konung”. Frånsidan
upptager omskriften ”Ansvar, Omdöme, Hänsyn” och på det fria utrymmet i
medaljens mitt, texten ”Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande”.
Innehavarens namn och det årtal då medaljen utdelats ingraveras på medaljens rand.
Medaljen är försedd med kunglig krona av fastställd modell och bärs på vänstra
sidan av bröstet i vattrat, gult band med 6 mm breda, röda kantränder.

3.3

Förslag till mottagare ska lämnas skriftligt och åtföljas av motivering och meritförteckning. Förslag ställs till förbundets styrelse och kan väckas av ledamot av
styrelsen, företrädare för NTF-förbund, medlemsorganisationer i NTF, företrädare
för lokalt trafiksäkerhetsorgan samt av organisation som styrelsen därtill uppmanar.
I meritförteckningen ska noggrant anges den föreslagnas meriter.
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Lokalt trafiksäkerhetsorgan och lokal medlemsorganisation har endast förslagsrätt
till länets NTF-förbund, som har att besluta om förslaget skall föreläggas NTF Riks
styrelse.
Förslag ska vara inkomna till NTF-förbundens styrelser årligen, senast 31 oktober,
för att tas upp på närmast följande styrelsemöte. Därefter, senast 31 december,
skickar förbundet sitt förslag till NTF Riks medaljutskott som bereder ärendet inför
NTF Riks nästkommande styrelsemöte. För sent inkommen ansökan upptas inte till
prövning i medaljutskottet.
Medaljen utdelas årligen i högst fem exemplar, styrelsen får dock i undantagsfall,
där särskilda omständigheter föreligger, medge att detta antal överskrids.
3.4

För utdelning av förtjänstmedaljen fordras enhälligt beslut i styrelsen.

3.5

Förtjänstmedalj utdelas vid föreningens kongress eller, om styrelsen så beslutar, vid
annat högtidligt tillfälle.

3.6

NTF Riks svarar för kostnaderna för medalj med tillhörande miniatyr.

§ 4 NTFs förtjänsttecken
4.1

NTFs förtjänsttecken utdelas såsom erkänsla till personer, vilka i Sverige utfört flerårigt förtjänstfullt arbete för trafiksäkerheten eller på annat sätt genom verksamt
bistånd gjort sig förtjänta av NTFs tacksamhet och uppskattning.
NTFs förtjänsttecken finns i guld (förgyllt silver) och silver.

4.2

Förtjänsttecknet har oval form med NTFs märke med röda triangelsidor. Förtjänsttecknet bärs på vänstra sidan av bröstet i vattrat gult band med röda kanter.

4.3

Förtjänsttecknet utdelas:
I silver för i regel minst 10-årigt förtjänstfullt trafiksäkerhetsarbete. Förtjänsttecknet
i silver kan utdelas även för kortare tid om arbetet varit synnerligen förtjänstfullt.
I guld för i regel minst 15-årigt förtjänstfullt trafiksäkerhetsarbete. Förtjänsttecknet i
guld kan utdelas även för kortare tid om arbetet varit synnerligen förtjänstfullt.
Anställda inom NTF-organisationen kan inte tilldelas förtjänsttecken. Person som
inom sitt yrkesutövande handlägger trafiksäkerhetsfrågor kan antingen tilldelas
förtjänsttecken om han/hon vid sidan av sitt yrkesutövande gjort betydande insatser
för trafiksäkerheten, eller gjort betydande insatser utöver vad som kan förväntas
inom ramen för sin yrkesutövning.
Följande praxis gäller:
a) För att kunna tilldelas guld ska först silver ha erhållits. Om särskilda skäl föreligger kan NTF Riks styrelse medge undantag.
b) Guld tilldelas tidigast 5 år efter att silver erhållits. Om särskilda skäl föreligger
kan NTF Riks styrelse medge undantag.

4.4

Förslag till mottagare ska göras skriftligen och åtföljas av motivering och meritförteckning. Förslag ställs till förbundets styrelse och kan väckas av ledamot av
styrelsen, företrädare för NTF-förbund, medlemsorganisationer i NTF, företrädare
för lokalt trafiksäkerhetsorgan samt av organisation som styrelsen därtill uppmanar.
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Lokalt trafiksäkerhetsorgan och lokal medlemsorganisation har endast förslagsrätt
till länets NTF-förbund, som har att besluta om förslaget skall föreläggas NTF Riks
styrelse.
I meritförteckning och motivering ska noggrant anges den föreslagnas meriter samt
vilken utmärkelse och valör (guld och silver) som avses. Formulär för sådan framställning kan rekvireras från NTF. Förslag som inte bifallits upptas inte till förnyad
prövning utan att ny framställning görs.
Förslag ska vara inkomna till NTF-förbundens styrelser årligen, senast 31 oktober,
för att tas upp på närmast följande styrelsemöte. Därefter, senast 31 december,
skickar förbundet sitt förslag till NTF Riks medaljutskott som bereder ärendet inför
NTF Riks nästkommande styrelsemöte. För sent inkommen ansökan upptas inte till
prövning i medaljutskottet.
Förslagsställare som samtidigt föreslår flera personer till samma förtjänsttecken ska
ange i vilken ordning de nomineras.
4.5

Förtjänsttecken överlämnas som regel av förslagsställaren och bör överlämnas under
högtidliga former vid årsmöten i samband med trafiksäkerhetskonferenser eller
liknande arrangemang.

4.6

Respektive förbund svarar för kostnaden för utmärkelserna.

§ 5 Registrering
På NTFs kansli förs register över samtliga innehavare av utmärkelser.
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