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Styrelsens förslag till nya stadgar för utmärkelser 

Övergripande principer inför utdelande av förtjänsttecken/ plaketter samt 
SXK:s specifika utmärkelser i tillämpliga delar. 
 
Utmärkelserna skall kunna utdelas generöst när det gäller verkliga insatser 
till föreningens eller båtsportens bästa. 
Omnämnande av tilldelad utmärkelse skall ske i Matrikel och På Kryss och 
bör även för kretsmedlem ske i kretsens publikation.  
För att synliggöra Svenska Kryssarklubben bör även andra media informeras 
om utdelande av SXK:s specifika utmärkelser. 
Den av Riksföreningens styrelse utsedda beredande gruppen på tre personer 
för utdelande av utmärkelse kallas härefter Utmärkelsegruppen 
För att bevara värdet av utmärkelsen över åren skall följande minimikrav på 
den belönade insatsen gälla. 
 
Plakett i brons kan tilldelas föreningsmedlem som under minst fem (5) år har 
gjort en synbar insats inom Riksföreningen/kretsen. 
Plaketten kan, om så belönad medlem önskar, ersättas med annan gåva. 
 
Plakett i silver kan tilldelas föreningsmedlem med +/- tio (10) års långvarigt 
och omfattande engagemang. 
Plaketten kan, om så belönad medlem önskar, ersättas med annan gåva. 
 
Förtjänsttecken i silver kan tilldelas medlem med långvarig och ansvarsfull 
roll inom Riksförening eller krets. Ett kriterium vid bedömning bör vara 
minst femton (15) år av sådan verksamhet i olika positioner. 
Förtjänsttecknet kan, om så belönad medlem önskar, ersättas med annan 
gåva. 
 
Förtjänsttecknet kan tilldelas person utanför medlemskretsen för insatser till 
den samlade båtsportens eller SXK:s fromma i omfattning minst jämförligt 
med kravet på den egna medlemmens. 
 
Förtjänsttecken i guld utdelas till medlem som under större delen av sitt 
samhällsaktiva liv gjort insatser av enastående betydelse för föreningen och 
dess utveckling. 
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Svenska Kryssarklubbens Förtjänsttecken 

Antagna den 5 december 1936, ändrade den 28 november 1942, den 1 
december 1945, den 1 december 1962, den 16 december 1969, den 25 
november 2012. 
 
 
§ 1. SXK:s förtjänsttecken må av föreningens styrelse utdelas till den person, 
som genom utmärkt förtjänst om och gagnade arbete för föreningen eller på 
annat sätt i särskild hög grad främjat föreningens syfte eller bidragit till dess 
framåtskridande och utveckling, varvid dock person som härför icke åtnjutit 
ersättning eller utmärkelse i annan form, i första hand bör komma i åtanke. 
 
§ 2.  Förtjänsttecken må utdelas i guld eller silver. 
 
§ 3. Förslag å kandidat till utmärkelsens erhållande kan väckas dels av 
styrelseledamöter och dels av föreningens övriga medlemmar, om minst 5 av 
dem i en gemensamt undertecknad och till styrelsens ställd skrivelse 
motivera sitt förslag. 
 
§ 4. För utmärkelsens utdelning fordras at styrelsen vid två sammanträden 
med minst 14 dagars mellanrum därom beslutar. Till sammanträde, vid 
vilket förslag till utmärkelsens utdelning skall behandlas, skall skriftlig 
kallelse jämte föredragningslistan, på vilken detta ärende är uppfört, minst 8 
dagar i förväg, och för beslutets fattande fordras matt minst elva av 
styrelsens ledamöter äro därom ense. Omröstningen skall därvid vara sluten. 
Förslag till utdelningen, som ej vinner sådan anslutning i styrelsen, 
protokollföres ej, men skola förslagsställare, som icke äro styrelseledamöter, 
därom skriftligen underrättas dock utan angivande av motivering. 
 
§ 5. Av styrelsen enligt §3 beslutad utdelning av utmärkelsen bör, om 
förhållandena så medgiva, ske vid årsmötet, varvid mötets ordförande skall 
framlägga motiveringen till utmärkelsen samt vid överlämnandet frambära 

Förtjänsttecknet i guld är ovärderligt och kan inte ersättas 

Stadgar för Svenska Kryssarklubbens Förtjänsttecken 

 
 
 
 
 
§ 1. SXK:s förtjänsttecken kan utdelas till person som uppfyllt tecknets 
kriterier. 
 
§ 2. Förtjänsttecknet utdelas i silver och guld. 
 
§3. Förslag på kandidat kan lämnas antingen av styrelsemedlem i 
Riksföreningen eller i krets. Om enskild medlem lämnar in förslag skall minst 
fem medlemmar underteckna förslaget med motivering. Skrivelsen ställs till 
Utmärkelsegruppen. 
 
§4. Beslut om att tilldela en person förtjänsttecken fattas av Riksföreningens 
styrelse efter yttrande av Utmärkelsegruppen. 
 
§5. Omröstning skall vara sluten. Förslag som inte vinner gehör protokollförs 
inte. Medlem som lämnat in förslaget skall underrättas skriftligt. 
 
§6. Medlem som tilldelas förtjänsttecknet ges möjlighet att skriftligen välja 
tecknet eller alternativ. Skriftligt svar till Utmärkelsegruppen inom två 
veckor. 
 
§7. Förtjänsttecken i silver bör utdelas vid Riksföreningens årsmöte. 
Förtjänsttecknet i guld skall utdelas vid Riksföreningens årsmöte. 
Mottagaren samt närstående bjuds på resan samt och festmiddagen. 
Ordförande skall redogöra för motiveringen till beslutet samt framföra 
föreningens tack till vederbörande. 
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föreningens tack. 
 
§ 6. I matrikeln skall erforderligt utrymme efter föreningens 
hedersmedlemmar ägnas åt en förteckning över samtliga mottagare av 
utmärkelsen, uppställd i kronologisk ordning med avseende på årtal för 
utdelningen. 
 

 

Stadgar för Svenska Kryssarklubbens Plakett 

Antagna den 1 december 1945 och ändrade den 16 december 1969. 
 
§ 1. SXK:s plakett må av föreningens styrelse utdelas till person, som inom 
föreningen nedlagt förtjänstfullt arbete eller på annat sätt främjat 
föreningens syfte. 
 
§ 2. Plaketten må utdelas i silver eller brons. 
 
§ 3. Förslag å kandidat till utmärkelsen erhållande kan väckas dels av 
styrelseledamot, dels av föreningens övriga medlemmar, om minst fem av 
dem i en gemensamt undertecknad och till styrelsen ställd skrivelse motivera 
sitt förslag. 
 
§ 4. För plakettens utdelning fordras, att minst elva ledamöter äro därom 
ense. Förslag till utdelning, som ej vinner sådan anslutning i styrelsen, 
protokollföras ej, men skola förslagsställare som icke äro styrelseledamöter, 
därom skriftligen underrättas, dock utan angivande motivering. 
 
§ 5. I matrikeln skall erforderligt utrymme efter förningens 
förtjänstteckensinnehavare ägnas åt en förteckning över samtliga 
plakettinnehavare, uppställd i kronologisk ordning med avseende på årtal för 
utdelningen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Stadgar för Svenska Kryssarklubbens plakett 

 
 
§1. SXK:s plakett kan utöver av Riksföreningens styrelse utdelas av 
kretsstyrelse till medlem som uppfyllt plakettens kriterier. 
 
§2. Plaketten utdelas i brons och silver. 
§3. Förslag på mottagare kan väckas av medlem genom en skrivelse med 
motivering till vederbörandes styrelse. 
 
§4. Styrelserna bör informera Utmärkelsegruppen före beslut.  
 
§5. Medlem som tilldelas plakett ges skriftligen möjlighet att välja plakett 
eller gåva. Skriftligt svar till styrelserna inom två veckor. Utmärkelsegruppen 

informeras därefter om utfallet. 
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Stadgar för Svenska Kryssarklubbens Tore Herlinmedalj 

Antagna den 27 januari 1955, ändrade den 14 september 1961 och den 16 
december 1969. 
 
§ 1.  SXK:s Tore Herlinmedalj må av föreningens styrelse utdelas till person, 
som genom utmärkt förtjänst på båtkonstruktionens område gagnat 
föreningens syfte. 
 
§ 2. Förslag å kandidat till utmärkelsen erhållande kan väckas av 
föreningsmedlem, som i skrivelse ställd till styrelsen motiverat sitt förslag. 
Styrelsen skall inhämta båtnämndens yttrande över förslaget. 
 
§ 3. För utmärkelsens utdelning fordras att styrelsen vid två sammanträden 
med minst 14 dagars mellanrum därom beslutar. Till sammanträde, vid 
vilket förslag till utmärkelsens utdelning skall skriftlig kallelse jämte 
föredragningslista, på vilken detta ärende är uppfört, utfärdas minst 8 dagar i 
förväg, och för beslutets fattande fordras att minst elva av styrelsens 
ledamöter äro därom ense. Omröstningen skall därvid vara sluten. Förslag till 
utdelning, som ej vinner sådan anslutning i styrelsen, protokollföres ej, men 
skall förslagsställare, som icke är styrelseledamot, därom skriftligen 
underrättas, dock utan angivande av motivering. 
 
§ 4. Av styrelsen enligt § 3 beslutad utdelning av utmärkelse bör, om 
förhållandena så medgiva, ske vid årsmötet, varvid mötets ordförande skall 
framlägga motiveringen till utmärkelsen samt vid överlämnandet framföra 
föreningens tack. 
 
§ 5. I matrikeln skall erforderligt utrymme närmast efter föreningens 
plakettinnehavare ägnas åt en förteckning över samtliga mottagare av 
utmärkelsen, uppställd i kronologisk ordning med avseende på årtal för 
utdelningen. 
 
 

Stadgar för Svenska Kryssarklubbens Tore Herlinmedalj 

 
 
 

§1. SXK:s Tore Herlinmedalj utdelas av Riksföreningen till person, som på ett 
förtjänstfullt sätt verkat för båtkonstruktioner i föreningens syften. 
 
§2. Medlem kan i en skrivelse till Utmärkelsegruppen lämna förslag på 
mottagare.  Skrivelsen skall åtföljas av utförlig motivering. 
 
§3. Skrivelsen remitteras efter yttrande till Båttekniska nämnden. Nämnden 
yttrar sig till Riksföreningens styrelse, som därefter beslutar. 
 
§4. Omröstning vid beslutet skall vara sluten. Förslag som inte vinner gehör 
protokollförs inte. Förslagsställare underrättas utan motivering skriftligen 
om utfallet. 
 
§5. Tore Herlinmedaljen bör utdelas vid Riksföreningens årsmöte. 
Ordförande skall redogöra för motiveringen till beslutet samt framföra 
föreningens tack. 
 
§6. Mottagarens namn samt årtal för utdelningen skall införas i Matrikel samt 
På Kryss. 
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Stadgar för Svenska Kryssarklubbens utmärkelsetecken för Gott 

Sjömanskap 

Antagna den 16 september 1963, den 4 mars 1964 och den 5 juni 1968. 
Avvecklat på årsmötet den 25 november 2012. 
 
Stadgetext från 1968. 
§ 1. SXK:s Utmärkelse för Gott Sjömanskap utgöres av föreningens emblem 
med förgylld kabelliknande krans uppsatt å teakplatta försedd med silverplåt 
med en efter gärningens art lämpad inskription. 
 
§ 2.  Utmärkelsen kan av föreningens styrelse tilldelas envar, som genom 
beslutsam handling visat prov på gott sjömanskap.  
Förslaget på kandidat till utmärkelsen kan väckas av föreningsmedlem i 
skrivelse ställd till styrelsen och med utförlig motivering till förslaget.  
Genom publicering av dessa bestämmelser i föreningens publikationer bör 
medlemmarna årligen beredas tillfälle inkomna med kandidatförslag. 
 
§ 3. I matrikeln skall erforderligt utrymme närmast efter mottagare av 
föreningens skeppsklocka ägnas åt en förteckning över samtliga innehavare 
av utmärkelsen, uppställd i kronologisk ordning med avseende på årtal för 
utdelningen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stadgar för Svenska Kryssarklubbens utmärkelsetecken för Gott 

Sjömanskap 

 
Förslag om återinförande med följande lydelse.   
 
 
§1. SXK: utmärkelsetecken för Gott Sjömanskap utdelas av Riksföreningens 
styrelse till person som genom beslutsamt och rådigt handlande visat prov 
på gott sjömanskap. 
 
§2. Utmärkelsen utgörs av föreningens emblem med förgylld kabelliknande 
krans uppsatt på en teakplatta försedd med en silverplåt med mottagarens 
namn. 
 
§3. Medlem kan i en skrivelse till Utmärkelsegruppen lämna förslag på 
mottagare.  Skrivelsen skall åtföljas av utförlig motivering. 
 
§4. Utmärkelsegruppen handlägger ärendet samt yttrar sig till 
Riksföreningens styrelse, som beslutar. 
 
§5. Omröstning vid beslutet skall vara sluten. Förslag som inte vinner gehör 
protokollförs inte. Förslagsställare underrättas utan motivering skriftligen 
om utfallet. 
 
§6. Utmärkelsetecknet utdelas vid Riksföreningens årsmöte eller annat 
lämpligt, högtidligt tillfälle. 
 
§7. Mottagarens namn samt årtal för utdelningen skall införas i Matrikel och 
På Kryss. 
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Stadgar för Svenska Kryssarklubbens Skeppsklocka 

Antagna den 18 september1950 och ändrade den 16 december 1969. 

 

§ 1. Svenska Kryssarklubbens skeppsklocka må av föreningens styrelse 

utdelas till person, som utfört märklig seglarbragd i föreningens anda. 

 

§ 2. Förslag å kandidat till utmärkelsens erhållande kan väckas av 

föreningsmedlem, som i skrivelse ställd till styrelsen, motiverar sitt förslag. 

 

§ 3. För utmärkelsens utdelning erfordras, att minst elva av styrelsens 

ledamöter äro därom ense. Vinner förslag ej sådan anslutning i styrelsen, 

skall förslagsställaren, som icke är styrelseledamot, därom skriftligen 

underrättas, dock utan angiven motivering. 

 

§ 4. I matrikeln skall erforderligt utrymme efter föreningens 

plakettinnehavare ägnas åt en förteckning över samtliga mottagare av 

utmärkelsen, uppställd i kronologisk ordning med avseende på årtal för 

utdelningen. 
 

 

 

 

Stadgar för Grenanderplaketten 

Antagna den 5 februari 1953, ändrad den 4 november 1959 och den 16 
december 1969. Avvecklat på årsmötet den 25 november 2012. 
 (Preliminära stadgar den 27 februari 1950).  
 

Stadgar för Svenska Kryssarklubbens Skeppsklocka 

 
 
 

§1. SXK:s skeppsklocka utdelas av Riksföreningen till person som utfört en i 
föreningens anda märklig seglarbragd. 
 
§2. Medlem kan i en skrivelse till Utmärkelsegruppen lämna förslag på 
mottagare.  Skrivelsen skall åtföljas av utförlig motivering. 
 
§3. Utmärkelsegruppen handlägger ärendet samt yttrar sig till 
Riksföreningens styrelse, som beslutar. 
 
§4. Omröstning vid beslutet skall vara sluten. Förslag som inte vinner gehör 
protokollförs inte. Förslagsställare underrättas utan motivering skriftligen 
om utfallet. 
 
§5. Skeppsklockan utdelas vid Riksföreningens årsmöte eller annat lämpligt, 
högtidligt tillfälle. 
 
§6. Mottagarens namn samt årtal för utdelningen skall införas i Matrikel och 
På Kryss. 
 
 

Stadgar för Grenanderplaketten 

 
Styrelse föreslår att plaketten återinförs med följande lydelse. 
 
 
§ 1. Plaketten tilldelas medlem i Svenska Kryssarklubben som genom en 
artikel på traditionellt vis eller via foto eller film beskrivit färd till sjöss, som 
genomförts i Kryssarklubbens anda och har en tydlig miljökaraktär. 
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§ 1. Plaketten tilldelas den medlem av Svenska Kryssarklubben som 

författat den bästa uppsatsen om en långfärd företagen med en i 

föreningens inregistrerad båt. Uppsatsen skall hava inkommit till 

föreningens expedition senast den 2 januari för att komma med vid 

bedömandet för årets plakett. 

 

§ 2. Uppsatsen skall till omfång och innehåll vara lämplig för årsskriften. 

Goda fotografier eller teckningar höja uppsatsens värde. 

 

§ 3. Författaren behöver ej vara båtägare men skall ha deltagit i den 

skildrade långfärden. 

 

§ 4. Uppsatsen skall inlämnas under motto. Den tävlandes namn och adress 

skola vara bifogade i slutet kuvert. 

 

§ 5. Prisnämnden består av föreningens publiceringsnämnd. Tävlingens 

resultat tillkännagives i På Kryss. 

 

§ 6. Priset utgöres av föreningens plakett i silver med ingraverat 

”Grenanderplaketten och årtal” samt vinnarens namn. 

 

§ 7. Plaketten utdelas på Svenska Kryssarklubbens årsmöte eller vid annat 

högtidligt tillfälle. 

 

 

 

 
 

§ 2. Priset är belöning för litterära/fotografiska kvalitéer och utgörs av 
Svenska Kryssarklubbens plakett i silver med ingraveringen ” Grenander-
plaketten år ….” samt vinnarens namn. 
 
§ 3. Medlem kan i en skrivelse till Utmärkelsegruppen lämna förslag på 
mottagare.  Skrivelsen skall åtföljas av utförlig motivering och om möjligt 
bifoga ”material för bedömning”.  
 
§4. Utmärkelsegruppen handlägger ärendet och remitterar till 
Informationsnämnden och Miljönämnden, som i kombination beslutar om 
plakettens utdelande. 
 
§5. . Omröstning vid beslutet skall vara sluten. Förslag som inte vinner gehör 
protokollförs inte. Förslagsställare underrättas av Informationsnämndens 
ordförande utan motivering skriftligen om utfallet. 
 
§6.  Grenanderplaketten utdelas vid Riksföreningens årsmöte eller annat 
lämpligt, högtidligt tillfälle. 
 
Förteckning över utmärkelser 
På Svenska Kryssarklubbens hemsida och kansli skall finnas stadgar för 
SXK:s olika utmärkelser samt förteckning över alla som fått utmärkelser. 
Dessa skall vara ordnade efter typ av utmärkelse samt årsvis och vara 
tillgängliga för alla. 
  

 

 


