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Utmärkelser 
 

Korpen Svenska Motionsidrottsförbundets 
utmärkelsetecken samt regler för utdelning  
 

1. Slag av utmärkelse samt kvalificeringstider  
 

Utmärkelse förkortning  kvalificeringstid  Beslutas av  
Standar S Ej angivet   utsett organ  
Förtjänstnål FN 5 år utsett organ  
Hedersnål HN 10 år  utsett organ 
Hedersstandar  HS 20 år utsett organ 
Guldnål GN 25 år  Förbundsstyrelsen 
Carl-Albert-plakett  C-A-P Ej angivet  Förbundsstyrelsen 
 
2. Kvalifikationskrav  
Utmärkelserna är ej avsedda som belöningar vilka automatiskt tillfaller personer eller 
organisationer efter ett visst antal år. Insatserna ska vara av förtjänstfull karaktär och ska 
kunna styrkas av förslagsställaren.   
 
Diplom (D) 
Diplom kan fritt disponeras av medlemsorganisation vid uppvaktning av ledare och 
samarbetspartners. Medlemsorganisationernas styrelse (eller utsett organ) beslutar om 
utdelande. Diplom skapas i Korpens Marknadsbank.  
 
Standar (S) 
Kan utdelas till medlemsorganisation, till företrädare för utländska idrottsorganisationer eller 
ledare utanför Korpen som förtjänstfullt samarbetat med Korpen. Medlemsorganisationernas 
styrelse (eller utsett organ) beslutar om utdelande. Standaren beställs hos Sporrong och 
kostar 120 kr.  

 
Förtjänstnål (FN) 
Kan utdelas till ledare på nationell nivå eller till ansluten medlemsorganisation efter uppnådd 
kvalificeringstid. Förtjänstnålen kan även utdelas till företrädare för utländska 
idrottsorganisationer eller personer utanför Korpen som förtjänstfullt samarbetat med 
Korpen. Medlemsorganisationernas styrelse (eller utsett organ) beslutar om utdelande. 
Förtjänstnålen beställs hos Sporrong och kostar 110 kr. 
 
Hedersnål (HN) 
Kan utdelas till ledare på nationell nivå eller till ansluten medlemsorganisation efter uppnådd 
kvalificeringstid. Medlemsorganisationernas styrelse (eller utsett organ) beslutar om 
utdelande. Hedersnålen beställs hos Sporrong och kostar 130 kr. 
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Hedersstandar (HS) 
Kan utdelas till ledare på nationell nivå eller till ansluten medlemsorganisation efter uppnådd 
kvalificeringstid. Hedersstandar kan även utdelas till medlemsorganisation. 
Medlemsorganisationernas styrelse (eller utsett organ) beslutar om utdelande. 
Hedersstandaren beställs hos Sporrong och kostar 140 kr. 
 
Guldnål (GN) 
Är Korpens högsta utmärkelse, höga krav ställs på att insatserna under många år skall ha 
varit framgångsrika, allmänt erkända och uppskattade. Kan utdelas till ledare på nationell 
nivå eller till ansluten medlemsorganisation efter uppnådd kvalificeringstid. 
Förbundsstyrelsen beslutar om utdelande. Guldnålen beställs av förbundskansliet, kostar 150 
kr, vilket förbundet bekostar.  
 
Carl-Albert-plakett (C-A-P) 
Är en hög utmärkelse som kan utdelas för speciella och synnerliga värdefulla insatser inom 
områden som ligger utanför det normala förbundsarbetet. Kvalificeringstid eller andra 
formella krav uppställs ej. Carl-Albert-plaketten beställs av förbundskansliet, kostar 1000 kr, 
vilket förbundet bekostar 
 
C-A-P kan även utdelas till personer verksamma utanför Korpen, företrädare för samhälle, 
företag, organisationer eller enskild person. Dessa har genom betydelsefulla insatser främjat 
Korpens ändamål och verksamhetsidé. Meriterna bestäms av förbundsstyrelsen. 
Förbundsstyrelsen beslutar om utdelande.  

 
3. Kostnader och lagerhållning  
Utmärkelser betalas av beslutande organisation inom Korpen. Förbundskansliet svarar för 
lagerhållning av utmärkelserna.  
 
4. Förslag och registrering  
För registrering av mottagare av utmärkelser ansvarar beslutande organ. Om ansökan, avser 
guldnål eller Carl-Albert-plakett, skall den styrkas av respektive förslagsställare och vara 
förbundskansliet tillhanda senast två månader före utdelandet.  
 
5. Former för utdelande  
Utmärkelse bör utdelas av representant för beslutande organisation. Utdelningstillfället bör 
om möjligt kopplas till jubileer, årsmöten, årsfester, födelsedagar eller annan sammankomst 
där mottagaren kan hedras i flera personers närvaro.  
 
Guldnål (GN) och Carl-Albert-plakett (C-A-P) bör alltid utdelas i anslutning till årsmöte eller 
annan högtidlig sammankomst och kan även utdelas i samband med Korpen Svenska 
Motionsidrottsförbundets representantskap.  
 
6. Ikraftträdande   
Dessa regler är fastställda av förbundsstyrelsen 2013-08-05 och träder ikraft omedelbart.  

 


