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BESTÄMMELSER FÖR SVENSKA LOTTAKÅRENS  

UTMÄRKELSETECKEN OCH ÅRSNÅLAR 
 

Riksförbundet Sveriges lottakårers utmärkelsetecken 
 

SLK Kunglig förtjänstmedalj i guld SLK GM 

SLK Kunglig förtjänstmedalj i silver SLK SM 

 

SLK GM präglas i förgylld metall och SLK SM i försilvrad metall i åttonde storleken. 

Medaljens framsida är försedd med HM Konungens bild och frånsidan med 

lottaorganisationens emblem. 

 

Medaljen är försedd med kunglig krona. 

 

SLK GM bärs i blått och gult band 

SLK SM bärs i guld och blått band 

 

SLK förtjänstmedalj i guld SLK gm 

SLK förtjänstmedalj i silver SLK sm 

 

SLK gm präglas i förgylld metall och SLK sm i försilvrad metall i åttonde storleken. 

Medaljens framsida är försedd med lottaorganisationens emblem och frånsidan med 

inskriptionen ”Förtjänster om Sveriges Lottaorganisation”. 

 

SLK gm bärs i grått, blått och gult band 

SLK sm bärs i grått och blått band 

 

SLK utmärkelse för bidragande till ett säkrare och tryggare samhälle       SLK utmärkelse 

 

SLK utmärkelse för bidragande till ett säkrare och tryggare samhälle kan i särskilda fall  

tilldelas lotta, som vid ett enstaka tillfälle gjort mycket stor och berömlig punktinsats och då 

lottan inte uppnår kriterier för erhållande av medalj. Sådan insats kan exempelvis vara 

mycket uppoffrande arbete vid extraordinär händelse. Utmärkelsen kan tilldelas vid fler än 

ett tillfälle, då i form av ett nytt diplom. 
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Grunder för tilldelande 
 

Medalj utdelas företrädesvis till lottor.  

 

Medaljen kan även tilldelas svensk medborgare som inte är lotta som en belöning för 

flerårig förtjänstfull insats till nytta för lottarörelsen.  Exempel är förbandschef, instruktör, 

företrädare för hemvärn eller frivilligorganisation samt annan befattningshavare inom 

totalförsvaret som SLK samverkar med. 

 

Vid prövning av ansökan för icke lotta ska hänsyn tas till arbetsinsatser för SLK och det 

engagemang som visats utöver de samverkansåtagande som eventuellt ingår i 

vederbörandes ordinarie arbetsuppgifter. 

 

SLK GM och SLK gm kan undantagsvis och av särskilda skäl tilldelas utländsk 

medborgare som hedersbevisning för insatser som gagnat den svenska lottarörelsen. 

 

SLK GM kan tilldelas svensk medborgare som genom mycket stor personlig insats 

varit till nytta för lottarörelsen genom utomordentligt förtjänstfull verksamhet 

i regel under minst 17 år 

 

SLK SM kan tilldelas svensk medborgare som genom mycket stor personlig insats 

varit till nytta för lottarörelsen genom utomordentligt förtjänstfull verksamhet 

i regel under minst 12 år  

 

SLK gm kan tilldelas svensk medborgare som genom mycket stor personlig insats 

varit till nytta för lottarörelsen genom utomordentligt förtjänstfull verksamhet 

i regel under minst 7 år 

 

SLK sm kan tilldelas svensk medborgare som genom mycket stor personlig insats 

varit till nytta för lottarörelsen genom utomordentligt förtjänstfull verksamhet 

i regel under minst 4 år 

 

SLK  kan tilldelas lotta som genom mycket stor personlig insats varit till nytta för 

utmärkelse  lottarörelsen vid särskild händelse och därvid bidragit till ett säkrare och 

tryggare samhälle. Utmärkelsen kan tilldelas vid fler än ett tillfälle, då i form 

av ett nytt diplom. 

 

Första förtjänstmedaljen är som regel SLK sm. Undantag kan efter rikslottachefens 

bedömande göras i enlighet med gällande praxis i svenskt medaljväsende. Sålunda kan 

SLK gm och SLK SM i enstaka fall vara första förtjänstmedaljen. 

 

Första förtjänstmedaljen kan tilldelas efter fyra års insatser. För icke lotta kan kandidat 

med kortare tid komma i fråga. 

 

SLK utmärkelse kan tilldelas oavsett hur länge medlemmen varit lotta. 
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Ansökan 
 

Förslag på medaljör eller mottagare av utmärkelse kan avges av rikslottachef, 

överstyrelsen, kårchef och enskild lotta. Förslag på medaljör avseende SLK GM avges 

som regel endast år före riksstämma. 

 

Vid ansökan som gäller person, som samverkar med flera lottakårer (till exempel 

utbildningsintendent, instruktör och förbandschef) skall samråd ske mellan berörda 

lottakårer före underskrift. 

 

Ansökan görs på fastställd blankett. Meritförteckning sänds endast in vid ansökan om 

första utmärkelsetecken.  

 

Vid ansökan om SLK gm, SLK SM och SLK GM anges endast vad den föreslagna gjort 

sedan senast tilldelat utmärkelsetecken. 

 

Vid ansökan om SLK utmärkelse ska en noggrann beskrivning av varför lottan bör tilldelas 

utmärkelsen bifogas ansökan.  

 

Lottakår som av ekonomiska skäl inte anser sig kunna bekosta medaljer till sina lottor kan 

ansöka om att kostnaden betalas centralt. Med ansökan ska lottakårens ekonomiska  

redovisning biläggas.  

 

Ansökan skall behandlas av rikslottachefen och insändes senast den 15 oktober, i första 

hand elektroniskt till medalj@svenskalottakaren.se.  

 

Om ansökan avslås måste helt ny ansökan göras nästa gång ansökan lämnas. 

 

Handläggning och beslut 
 

Inom lottakåren sker handläggning av frågor om utmärkelsetecken av kårchef och 

medhjälpare, som hon utser. 

 

I riksförbundet sker handläggning av rikslottachef och riksförbundets medaljutskott (MU). 

Medaljutskottet består av tre ledamöter som rikslottachefen utser. Rikslottachefen ser till 

att en viss omsättning sker inom utskottet. Ledamöterna skall vara aktiva inom 

organisationen.  

 

Rikslottachefen fattar de slutgiltiga besluten. 

 

Uppgift om erhållna medaljer förs av lottakåren in på den enskilda lottans profil på 

Svenska Lottakårens hemsida. 

 

 

Delgivning av beslut 
 

Meddelande om beslut delges kårchef eller annan person som utsetts av lottakåren. 

 

 



                                   Bestämmelser för Svenska Lottakårens utmärkelsetecken och årsnålar 2019-01-09 

 

   

Utdelande 
 

SLK utmärkelsetecken bör överlämnas under högtidliga former. SLK GM utdelas som 

regel vid riksstämma. SLK SM, SLK gm och SLK sm utdelas vid kårstämma. SLK 

utmärkelse för bidragande till ett säkrare och tryggare samhälle utdelas i första hand vid 

riksstämma, i andra hand vid kårstämma. Om utdelning sker vid annat tillfälle t ex LÖ-

sammanträde ska det framgå av protokoll eller motsvarande. 

 

 

Bärande 
 

SLK medaljer utdelas fästade vid ett slätt band. På så sätt bärs medalj på lottadräkt eller 

uniform. 

 

Medaljer bärs som regel till högtidsdräkt i originalstorlek eller miniatyr. I övriga fall bärs 

skena överklädd med medaljens/medaljernas band (släpspänne). 

 

Vid arrangemang anordnat av SLK instans får SLK medaljer bäras till daglig dräkt enligt 

rikslottachefs eller kårchefs bestämmande. 

 

Vid bärande av SLK medaljer bärs den högsta tilldelade valören inom respektive grupp. 

När SLK SM tilldelats bärs sålunda fortfarande SLK gm liksom om SLK GM tilldelats. 

 

Har man flera utmärkelsetecken gäller som allmän regel att de bärs i följande ordning med 

början längst till höger, alltså närmast knappraden: 

 

* av Kungl Maj:t eller regeringen utdelade medaljer 

 

* förtjänstmedaljer 

Dessa indelas i grupper. Vid bärande av medaljer eller släpspänne/medaljskena bärs 

den högsta tilldelade valören inom respektive grupp. Medalj som på framsidan är 

försedd med konungens bild och försedd med kunglig krona bär till höger om andra 

medaljer i guld respektive silver. Olika medaljer, men av samma metall och storlek och 

inom samma grupp, placeras efter den ordning medaljerna erhållits, dock den egna 

organisationens medalj längst till höger. 

 

På släpspänne/medaljskena bärs medaljband i överensstämmelse med vad som gäller för 

bärande av medalj. 

 

Medaljer/släpspänne bärs endast på föreningsdräkt/föreningsklänning eller uniform på 

vänstra sidan av bröstet. Medaljer/släpspännen bärs inte på fältuniform. 

 

På civil klädsel bär kvinna medalj i bandrosett. Det gäller vare sig medaljerna bärs i 

originalstorlek eller miniatyr. 

 

SLK utmärkelse för bidragande till ett säkrare och tryggare samhälle bärs på 

föreningsdräkt på vänstra sidan av bröstet under eventuellt släpspänne/medaljskena och 

på civil klädsel. SLK utmärkelse för bidragande till ett säkrare och tryggare samhälle bärs 

inte på uniform. 
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Utländska utmärkelsetecken: se klädselbestämmelser. 

 

Årsnålar 
 

Årsnål, en pin i gul metall, visar med stjärnor på nålen det antal år lottan varit medlem. 

Den kan delas ut av kår eller köpas av lottan själv och bärs på civil klädsel eller 

föreningsdräkt men inte på uniform. 

  5 år 

10 år * 

20 år ** 

30 år *** 

40 år **** 

50 år ***** 

60 år ****** 

70 år ******* 

 

 
 
Priser på utmärkelsetecken och årsnålar 
 

Samtliga utmärkelsetecken liksom SLK utmärkelse för bidragande till ett säkrare och 

tryggare samhälle och miniatyrer finns att beställa på Svenska Lottakårens kansli. 

Årsnålar och släpspänne beställs från Lottashopen. För aktuellt pris kontakta kansliet. 

 

 

HISTORIK 

 

Riksförbundet Sveriges lottakårers utmärkelsetecken är instiftade 1943. År 1967 tillkom 

SLK gm och SLK hederssköld i guld. 

 

Årsnålar har funnits i andra modeller inom organisationen. Ingen av tidigare modeller är 

upphävda. Det innebär att lottor som innehar äldre modeller har rätt att välja att 

fortsättningsvis bär äldre modell eller senast fastställd modell. 

 

Den första årsnålen instiftades 1938. Den andra årsnålen med rund kula i färg kom 1994. 

Den nuvarande årsnålen tillkom 2008. 

 

Vid riksstämman 2018 fattades beslut om att instifta en ny utmärkelse för punktinsats, 

SLK utmärkelse för bidragande till ett säkrare och tryggare samhälle, där en lotta som 

bidragit till ett säkrare och tryggare samhälle kan uppmärksammas. 

 

 

Följande utmärkelsetecken delas inte längre ut: 

 

SLK förtjänsttecken i brons utgick 1975 

 

Hederssköld i guld utgick 2001 

Hederssköld i silver utgick 2001 
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Hedersplakett i guld SLK HG utgick 2007 

Hedersplakett i silver SLK HS utgick 2007 

Hedersplakett i brons SLK HB utgick 1980 


