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MEDALJREGLEMENTE
JURIDISKA F ÖRENINGEN I U PPSALA (JF)
Senast antaget 2016-09-13
Senast reviderad 2017-06-04

Föreningens band
1§

Juridiska föreningen i Uppsalas band är 30 millimeter brett i färgerna lila och grönt i
proportionerna 1-3-22-3-1. För utformningen av bandet se bilaga (1) till detta
reglemente.
Bandet får bäras av var och en som är medlem i föreningen.

2§

Juridiska föreningen i Uppsalas seniorsband är 45 millimeter brett i färgerna lila och
grönt i proportionerna 1-3-22-3-1. För utformning av bandet se bilaga (1) till detta
reglemente.

Bandet får bäras av föreningens styrelseledamöter och avgångna styrelseledamöter.

3§

Juridiska föreningen i Uppsalas hederledamotsband är 60 millimeter brett i färgerna
lila och grön i proportionerna 1-3-22-3-1. För utformning av bandet se bilaga (1) till
detta reglemente. Bandet får bäras av föreningens hedersledamöter, inspektorer,
proinspektorer samt förutvarande inspektorer och proinspektorer.

4§

Styrelsen äger rätt att överlämna bandet som vänskapsgest till representanter för andra
organisationer samt i övrigt besluta om bandets användande.

Föreningens medaljer
5§

Föreningen har följande medaljer i följande grader
-

Ämbetsmannamedalj i silver av första graden att bäras i släp föreningens band

-

Ämbetsmannamedalj i brons av andra graden att bäras i släp i föreningens band

-

Förtjänstmedalj i guld av första graden att bäras i släp i föreningens band

-

Förtjänstmedalj i silver av andra graden att bäras i släp i föreningens band

-

Hedersmedalj i guld att bäras runt halsen i föreningens band
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Utdelning
6§

Föreningens styrelse beslutar om utdelning av ämbetsmannamedalj av första graden
samt om utdelning av ämbetsmannamedalj av andra graden i enlighet med dessa
statuter.
Förslag på utdelande av ämbetsmannamedalj av första graden skall skriftligen lämnas
till styrelsen och skall innehålla motivering till förläning. Envar medlem i föreningen
äger rätt att föreslå en ämbetsman.

Förslag på utdelande av ämbetsmannamedalj av andra graden skall skriftligen lämnas
till styrelsen och behöver ej innehålla motivering. Envar medlem i föreningen äger rätt
att föreslå en ämbetsman.

Styrelsens beslut att tilldela en ämbetsmannamedalj av första graden samt av andra
graden kungörs så snart styrelsen finner det lämpligt. Utdelning sker vid ett av
styrelsen valt tillfälle.

7§

Föreningens styrelse beslutar om utdelning av förtjänstmedalj av första graden samt
om utdelning av förtjänstmedalj av andra graden i enlighet med dessa statuter.

Förslag på utdelande av förtjänstmedalj av första graden samt av andra graden skall
lämnas skriftligen till föreningens styrelse och innehålla motivering till förläning.
Envar medlem i föreningen äger rätt att föreslå en person.

Styrelsens beslut att tilldela en förtjänstmedalj av första graden eller av andra graden
kungörs så snart styrelsen finner det lämpligt. Utdelning skall i första hand ske vid
föreningens årliga bal och i andra hand när styrelsen finner det lämpligt.

8§

Föreningens högsta beslutande organ beslutar om utdelning av föreningens
hedersmedalj i enlighet med dessa statuter.

Epost, webb
ordf@jf-uppsala.se
www.jf-uppsala.se

Telefon
0700908673

Adress
Övre Slottsgatan 3
753 10 Uppsala

2017-06-04
3(4)

Förslag på utdelande av hedersmedalj skall lämnas skriftligen till föreningens högsta
beslutande organ och innehålla motivering till förläning. Envar medlem i föreningen
äger rätt att föreslå en person.

Föreningens beslut att tilldela hedersmedalj kungörs när personen har accepterat
förläningen. Utdelning skall i först hand ske på föreningens årliga bal och i andra hand
när styrelsen finner det lämpligt.

Kriterier
9§

Ämbetsmannamedalj av första graden kan, efter beslut av föreningens styrelse, utdelas
till ämbetsman eller förutvarande ämbetsman som med nit och redlighet och på ett
korrekt sätt slutfört minst sex (6) terminers engagemang inom föreningen.

10 §

Ämbetsmannamedalj av andra graden, kan efter beslut av föreningens styrelse, utdelas
till ämbetsman eller förutvarande ämbetsman som med nit och redlighet och på ett
korrekt sätt slutfört minst två (2) terminers engagemang inom föreningen.

11 §

Förtjänstmedalj av första graden kan efter beslut av föreningens styrelse utdelas till
person som, utöver vad som har ålagts denne, genom ämbetsutövande eller jämbördig
insats gjort en förtjänstfull insats för föreningen och lagt ned stor personlig tid och
möda för föreningens välmående och välbefinnande.

12 §

Förtjänstmedalj av andra graden kan efter beslut av föreningens styrelse utdelas till
person som med nit och redlighet, genom ämbetsutövande eller jämbördig insats, gått
utöver vad som har ålagts denne och som har gjort förtjänstfull en insats för
föreningen och dess verksamhet.

13 §

Hedersmedalj kan efter beslut av föreningens hösta beslutande organ utdelas till person
som genom lång och trogen tjänst i föreningen eller som med extraordinära insatser
bidragit avsevärt till föreningens verksamhet och välbefinnande. Föreningens
hedersmedalj är föreningens högsta tacksamhetsmärke.
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Undantag och restriktioner
14 §

Hedersmedalj kan endast innehas av 20 levande personer samtidigt.

15 §

Föreningens medaljer kan ej utdelas till person som har blivit utesluten ur föreningen
av föreningens högsta beslutande organ.

Utformning
16 §

Juridiska föreningen i Uppsalas ämbetsmannamedalj av första och andra graden samt
förtjänstmedalj av första och andra graden är av åttonde storleken (33 millimeter).

Juridiska föreningen i Uppsalas hedersmedalj är av tolfte storleken (43 millimeter).

Utformning av föreningens medaljer regleras i bilaga (2) till detta reglemente.

Ändring
17 §

Ändringar rörande första och andra graden av ämbetsmannamedalj samt första och
andra graden av förtjänstmedalj kan endast ske på tre på varandra följande
styrelsemöten.

18 §

Ändringar rörande hedersmedalj kan endast ske efter sex på varandra följande
styrelsemöten.
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