Dok 891 Årsmötet den 24 nomveber 2018

STADGAR FÖR SVENSKA KRYSSARKLUBBENS UTMÄRKELSER

Stadgar för Svenska Kryssarklubbens förtjänsttecken
Antagna den 5 december1936, ändrade den 28 november 1942, den 1 december 1945, den 1
december 1962, den 25 november 2012, den 22 november 2014 och den 24 november 2018.
§ 1. Svenska Kryssarklubbens förtjänsttecken kan utdelas till person som genom utmärkt förtjänst
om och gagnande arbete för föreningen eller på annat sätt i särskilt hög grad främjat föreningens
syfte eller bidragit till dess framåtskridande och utveckling.
§ 2. Förtjänsttecknet utdelas i silver och guld.
Förtjänsttecken i silver kan tilldelas medlem som i en långvarig och ansvarsfull roll genom
utmärkt arbete för Svenska Kryssarklubben i hög grad främjat dess syfte eller bidragit till dess
framskridande och utveckling. Ett kriterium vid bedömning bör vara minst femton år av sådan
verksamhet i olika positioner.
Förtjänsttecknet kan tilldelas person utanför medlemskretsen för insatser till den samlade
båtsportens eller Svenska Kryssarklubbens fromma i omfattning minst jämförligt med kravet på
den egna medlemmens.
Förtjänsttecken i guld utdelas till medlem som under mycket lång tid av sitt aktiva liv gjort
insatser av särdeles stor betydelse för föreningen och dess utveckling.
§ 3. Förslag till kandidat kan med motivering lämnas dels av styrelseledamöter i riksföreningen
dels av enskilda medlemmar om minst fem av dem undertecknat förslaget.
§ 4. Beslut om att tilldela en person förtjänsttecken fattas av riksföreningens styrelse i sluten
omröstning, med en majoritet av åtta medlemmar.
§ 5. Förtjänsttecken bör utdelas vid riksföreningens årsmöte. Vid utdelandet ska föreningens
ordförande redogöra för motiveringen till beslutet och framföra föreningens tack till
vederbörande.
§6. Mottagarens namn samt årtal för utdelningen ska införas i Matrikeln samt i På Kryss
Stadgar för Svenska Kryssarklubbens plaketter
Antagna den 1 december 1945, ändrade den 16 december 1969, den 22 november 2014 och den
24 november 2018.
§ 1. Svenska Kryssarklubbens plakett kan av dess styrelse utdelas till person som inom föreningen
nedlagt förtjänstfullt arbete eller på annat sätt främjat föreningens syften.
§ 2. Plaketten utdelas i silver och brons.
Plakett i silver kan tilldelas medlem som under minst tio års engagemang för Svenska
Kryssarklubben starkt bidragit till dess verksamhet.
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Plakett i brons kan tilldelas medlem som under minst fem års engagemang synbart bidragit till
dess verksamhet.
§ 3. Förslag till mottagare kan väckas av medlem genom en skrivelse med motivering till
föreningens styrelse.
§ 4. För utdelning fordras att sju av styrelsens ledamöter är ense därom. Förslag till utdelning som
ej vinner sådan anslutning, protokollförs ej, men förslagsställare som ej är styrelseledamot ska
skriftligen underrättas utan motivering.
§ 5. Mottagarens namn samt årtal för utdelningen ska införas i Matrikeln.
Stadgar för Svenska Kryssarklubbens Tore Herlinmedalj
Antagna 27 januari 1955, ändrade den 14 september 1961, den 16 december 1969, den 22
november 2014 och den 24 november 2018.
§ 1. Svenska Kryssarklubbens Tore Herlinmedalj utdelas av riksföreningens styrelse till person,
som förtjänstfullt verkat inom båtkonstruktionens område enligt föreningens syften.
§ 2. Kandidatförslag till utmärkelsen kan väckas av föreningsmedlem i skrivelse till styrelsen med
motivering.
§ 3. För styrelsens beslut om utdelning erfordras en majoritet om åtta styrelsemedlemmar genom
sluten omröstning. Förslag som inte vinner gehör protokollförs inte, men förslagsställare som ej
är styrelseledamot ska skriftligen underrättas utan motivering.
§ 4. Medaljen bör utdelas vid riksföreningens årsmöte varvid föreningens ordförande ska
redogöra för motiveringen och framföra föreningens tack.
§5. Mottagarens namn samt årtal för utdelningen ska införas i Matrikeln samt i På Kryss
Stadgar för Svenska Kryssarklubbens utmärkelsetecken för Gott sjömanskap
Antagna den 16 september 1963, ändrade den 4 mars 1964, den 5 juni 1968, den 25 november
2012, den 22 november 2014 och den 24 november 2018.
§ 1. Svenska Kryssarklubbens utmärkelsetecken för Gott sjömanskap utdelas av riksföreningens
styrelse till person som genom beslutsamt och rådigt handlande visat prov på gott sjömanskap.
§ 2. Utmärkelsen består av föreningens emblem med förgylld kabelliknande krans uppsatt på en
teakplatta försedd med en silverplåt med mottagarens namn och inskription om gärningen.
§ 3. Förslag till kandidat kan väckas av föreningsmedlem i motiverad skrivelse ställt till styrelsen.
§ 4. Styrelsen beslutar i ärendet i sluten omröstning med enkel majoritet. Förslag som inte vinner
gehör protokollförs inte, men förslagsställare som inte är styrelseledamot underrättas skriftligen
utan motivering.
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§ 5. Utmärkelsetecknet utdelas vid riksförenigens årsmöte eller annat lämpligt, högtidligt tillfälle.
§6. Mottagarens namn samt årtal för utdelningen ska införas i Matrikeln samt i
På Kryss
Stadgar för Svenska Kryssarklubbens Skeppsklocka
Antagna den 18 september 1950 med ändringar den 16 december 1969, den 22 november 2014
och den 24 november 2018..
§ 1. Svenska Kryssarklubbens skeppsklocka kan av föreningens styrelse utdelas till person, som
utfört märklig seglarbragd i föreningens anda.
§ 2. Förslag till kandidat till utmärkelsen kan väckas av föreningsmedlem i motiverad skrivelse
ställd till styrelsen.
§ 3. För styrelsens beslut om utdelning erfordras att åtta av styrelsens ledamöter är ense därom i
sluten omröstning. Förslag som inte vinner gehör protokollförs inte, men förslagsställare som ej
är styrelseledamot ska skriftligen underrättas utan motivering.
§ 4. Skeppsklocka utdelas vid riksföreningens årsmöte eller vid annat lämpligt, högtidligt tillfälle.
§5. Mottagarens namn samt årtal för utdelningen ska införas i Matrikeln samt i På Kryss
Stadgar för Grenanderplaketten
Antagna den 5 februari 1953 med ändringar den 4 november 1959, den 16 december 1969, den
25 november 2012, den 22 november 2014 och den 24 november 2018.
§ 1. Plaketten utdelas till medlem i Svenska Kryssarklubben som genom berättelse i skrift, med
fotografier eller i film engagerande beskrivit färd till sjöss i Kryssarklubbens anda.
§ 2. Plaketten består av Svenska Kryssarklubbens plakett i silver med ingraveringen
”Grenanderplaketten år …. ” jämte mottagarens namn.
§ 3. Förslag till kandidat kan väckas av föreningsmedlem i till styrelsen ställd skrivelse med
motivering och lämpligt material för bedömning.
§ 4. Styrelsen beslutar i ärendet i sluten omröstning med enkel majoritet. Förslag som inte vinner
gehör protokollförs inte, men förslagsställare som inte är styrelseledamot underrättas skriftligen
utan motivering.
§ 5. Grenanderplaketten utdelas vid riksföreningens årsmöte eller annat lämpligt, högtidligt
tillfälle.
§6. Mottagarens namn samt årtal för utdelningen ska införas i Matrikeln samt i På Kryss
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Stadgar för Svenska Kryssarklubbens teakplattor
Antagna den 2 november 1981 och den 24 november 2018.
SXKs teakplattor utgörs av föreningens emblem uppsatt på en teakplatta med en inskriptionsplåt
av metall för mottagarens namn och beskrivning av insatsen.
Utmärkelsen finns i tre varianter, och beslut om utdelning sker enligt följande:
A. Stor teakplatta med SXKs stora stävmärke och bronsplåt är avsedd att som hedersgåva
tilldelas organisation eller liknande efter beslut av styrelsen.
B. Liten teakplatta med medlemsmärke och bronsplåt är avsedd att tilldelas organisationer och
personer för särskilda insatser efter beslut av styrelsen.
C. Liten teakplatta med medlemsmärke och bronsplåt får förvärvas av styrelserna i SXKs kretsar
för utdelning till deras medlemmar för speciella kretsinsatser.

Utmärkelsernas utformning
Svenska Kryssarklubbens Förtjänsttecken är utfört som medalj i 15:e storleken efter modell
som utarbetats av medaljgravören Svante Nilsson och präglat av Sporrong & Co. Den instiftades
1936, och utdelades i silver första gången i december 1938 och har utdelats i guld första gången
vid föreningens 25-års jubileum den 18 oktober 1948.
Svenska Kryssarklubbens plakett är utförd efter modell som utarbetats av konstnären Gustav
Adolf Lundell och präglad av Sporrong & Co. Den instiftades 1945, och utdelades första gången
vid föreningens 25-årsjubileum den 18 oktober 1948.
Tore Herlinmedaljen är utförd som medalj i brons av 25:e storleken efter modell som
utarbetats av konstnärinnan Birgitta Reuterskiöld och präglad av Herman Bergmans konstgjuteri.
Den instiftades 1955 och utdelads första gång i december samma år.
Svenska Kryssarklubbens Skeppsklocka är utförd efter modell som utarbetats av
möbelarkitekten Nils Lindhoff och gjuten av Bergenholz & Co, Klockgjuteri. Den instiftades
1950 och utdelades första gången i februari 1955.
Svenska Kryssarklubbens utmärkelse för Gott Sjömanskap utgöres av föreningens emblem
med förgylld krans uppsatt på teakplatta försedd med silverplåt med en efter gärningens art
lämpad inskription. Den instiftades 1963 och utdelades första gången i november samma år.
Grenanderplaketten utgöres av föreningens plakett i silver med ingraverat ”Grenanderplaketten
år…”. Den instiftades 1953 och utdelades första gången i november samma år.
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