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Statuter för medaljer och hederstecken inom Militärmusiksamfundet 

 

Militärmusiksamfundets förtjänstmedalj (Pro Musica MiIitare) 

instiftade på årsmötet den 19 mars 1971, fastställda av presidiet den 11 februari 1972, ändrade den 18 

augusti 1975 och den 26 mars 1984 (PMMGM/SM). 

§ 1 

Förtjänstmedaljen förekommer i två valörer; guld och silver och tillverkas i 7.storleken. Åtsidan visar en 

karolinsk trumpetare och frånsidan MMS emblem över en öppen lagerkrans samt längs övre kanten texten: 

"Pro Musica Militare" samt ett fritt utrymme under MMS emblem där medaljmottagarens namn samt årtal för 

utdelandet ingraveras. 

Band: Vitt med en grön rand på vardera sidan. 

§ 2 

Medalj av guld kan tilldelas enskild person för utomordentlig militärmusikalisk* gärning eller utomordentlig 

kulturvårdande gärning på det militärmusikaliska området. 

Medalj av silver kan tilldelas enskild person för betydande militärmusikaliska insatser eller för betydande 

insatser i övrigt inom det militärmusikaliska området. 

§ 3 

Beslut om utdelning av medalj fattas av samfundets styrelse. Ärendet beredas aven därtill av styrelsen utsedd 

medaljföredragande. Beslut skall i protokollet åtföljas av motivering. 

§ 4 

Över innehavare av medaljen skall förteckning föras som även upptar datum för överlämnandet och 

hänvisning till det styrelseprotokoll enligt vilket beslutet fattades. Har ett medaljdiplom upprättats, skall till 

förteckningen fogas en fotostatkopia av detta. 

* Termen militärmusikaIisk syftar i detta sammanhang på musikarten militärmusik oavsett om mottagaren är 

militär eller civil. Däremot avses inte annan verksamhet än den rent militärmusikaliska. 

 

 

Militärmusiksamfundets Sam Rydberg-medalj. 

Dessa statuter är fastställda den 28 februari 2005. 

§ l 

Militärmusiksamfundets Sam Rydberg medalj är präglad i brons och har samma åtsida som förtjänstmedaljen 

Pro Musica Militare och en frånsida med enbart ordet MILITÄRMUSIKSAMFUNDET. Den bäres i ett helvitt 

vattrat sidenband och är inte att betrakta som bronsvalör av förtjänstmedaljen. Medaljörens namn graveras ej. 

§ 2 

Sam Rydberg medaljen kan tilldelas personer som utför ett lovande arbete i Militärmusiksamfundet anda som 

är värt att främjas. 

§ 3 

Beslut om tilldelning av medalj fattas av samfundets styrelse, som för förteckning över medaljörer med 

utdelningsdatum. 
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Militärmusiksamfundets hederstecken (till Ivar Widners minne). 

Instiftade på årsmötet den 19 mars 1971, fastställda av presidiet den 26 maj 1975 och ändrade av styrelsen 

den 26 mars 1984. 

§ 1 

Hederstecknet förekommer i tre valörer; medalj i guld och i silver vilka tillverkas i 7:e storleken samt 

hedersnål. 

Medaljens åtsida visar MMS emblem omgivet aven lagerkrans och frånsidan texten "Militärmusiksamfundet - 

Ivar Widner 1891-1973" samt ett fritt utrymme där medaljmottagarens namn samt årtal för utdelandet 

ingraveras. 

Band: Gult med en grön rand på vardera sidan, 

Hedersnålen utgöres av samfundets medlemsnål försedd med en lagerkrans i blåemaljerat och förgyllt 

utförande. 

§ 2 

Medaljen hugfäster minnet av hedersledamoten, musikdirektören Ivar Widner och benämnes 

"Militärmusiksamfundets hedersmedalj till Ivar Widners minne¨. 

§ 3 

Medaljen kan tilldelas medlem av samfundet som under en föjd av år utfört ett plikttroget och gagnande 

föreningsarbete eller eljest på ett särskilt förtjänstfullt sätt gjort en för samfundets verksamhet betydelsefull 

insats. Endast undantagsvis och på särskilda grunder kan medaljen tilldelas icke medlem. 

Hedersnålen tilldelas endast medlem. 

§ 4 

Beslut om utdelning av hederstecken fattas av samfundets styrelse. Ärendet beredas även därtill av presidiet 

utsedd medaljföredragande. Beslut skall i protokollet åtföljas av motivering. 

§ 5 

Hederstecken skall företrädesvis överlämnas på samfundets högtidsdag. 

§ 6 

Medlem i samfundet som innehar hedersmedalj må, då denna inte bärs, i stället bära hedersnål, även om dylik 

inte utdelats till vederbörande. 

§ 7 

Över innehavare av hederstecknet skall förteckning föras som även upptar datum för överlämnandet och 

hänvisning till det styrelseprotokoll enligt vilket beslutet fattades. Har ett medaljdiplom upprättats, skall till 

förteckningen fogas en fotostatkopia av detta. 
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Militärmusiksamfundets hedersplakett. 

Instiftade på årsmötet den 19 mars 1971, fastställda av presidiet den 1 november 1971 och ändrade av 

styrelsen den 26 mars 1984. 

§ 1 

Hedersplaketten förekommer i tre valörer; guld, silver och brons. Storlek: 60 x 42 mm, Åtsidan visar MMS 

emblem i emaljerat utförande inom en lagerkrans. Frånsidan som är slät förses med en graverad text med 

mottagarens namn och utdelningsår. 

§ 2 

Hedersplakett kan tilldelas enskild person eller organisation, förening eller institution som belöning för 

militärmusikaliska prestationer eller som tack för insatser till fromma för samfundet eller dess syften. 

§ 3 

Beslut om utdelning av hedersplakett fattas av samfundets styrelse. Ärendet beredas av en därtill av presidiet 

utsedd föredragande. Beslut skall i protokollet åtföljas av motivering. 

§ 4 

Över innehavare av hedersplaketten skall förteckning föras som upptar även datum för överlämnandet och 

hänvisning till det styrelseprotokoll enligt vilket beslutet fattades. 

 

 

Riktlinjer för tilldelning av hederstecken: 

Guldmedalj 

Styrelseledamot i arbetskrävande befattning under minst 6 år (t ex ordförande, sekreterare, redaktör). 

Styrelseledamot i mindre krävande befattning under minst 12 år (t ex kassör, klubbmästare, musikinspektör). 

 

Silvermedalj 

Styrelseledamot i arbetskrävande befattning under minst 4 år. Styrelseledamot i mindre krävande befattning 

under minst 6 år Styrelseledamot i övrigt under minst 10 år. 

 

Slipshållare 

Musiker i MMS musikkår som deltagit i minst 30 konserter (fastställt 1991-05-05 § 34). 

 

Hedersnål 

Styrelseledamot under minst två mandatperioder. Revisor under många år. 

Medlem som gjort värdefulla insatser eller visat stort intressee (t. ex. lokalombud) 

Musiker i MMS musikkår som deltagit i minst 10 konserter. 
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Militärmusiksamfundets statyett, 

som består aven tennfigur föreställande en regementstrumslagare i Svea livgardes uniform modell ä. 

§ 1 

Statyetten används som samfundets officiella gåva i samband med födelsedagar, jubileer och andra 

uppvaktningar. 

§ 2 

Beslut om utdelning av statyett fattas av samfundets styrelse. Beslut skall i protokollet åtföljas av motivering. 

§ 3 

Över innehavare av statyetten skall förteckning föras som även upptar datum för överlämnandet och 

hänvisning till det styrelseprotokoll enligt vilket beslutet fattades. 
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