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1. Allmänt
Dessa anvisningar har med början 1994 ställts samman av tillgängligt underlag
från Riksförbundet Flottans Mäns kansli i form av brev, PM, anteckningar med
mera. De har under åren successivt justerats och kompletterats med anledning av
erhållna erfarenheter och inkomna synpunkter.
Anvisningarna är avsedda som rättesnöre för utformning av föreningsmärken,
utmärkelser, rekommendationer om klädsel och riktlinjer för ordningen vid olika
slag av sammankomster samt utdelande av hedersbevisningar. Här åsyftas såväl
mötesverksamhet och fester som när en mer officiell prägel förväntas (vid
paradering, nationaldagsfirande, begravningsakter med flera tillfällen).
Anvisningarna må av lokalförening kompletteras med av dem själva utvecklade
och vårdade egna traditioner. Det är angeläget och tacksamt att förslag till
ändringar, kompletteringar eller andra synpunkter meddelas kansliet så att ”Flagg
och Heders” är ett över tiden levande och användbart dokument. Om tveksamhet
skulle råda om tillämpning eller tolkning av innehållet - fråga riksförbundets
styrelse!

2. Klädsel och föreningsmärken
2.1 Flottans Mäns föreningsmärke
Föreningsmärken för Flottans Män fastställdes vid Riksårsmötet i Västervik 2009
enligt följande:
”Flagga med FM”, antogs första gången 1936 och ska användas på kavaj, tröja,
skjorta, klubbnål och vapensköld.

”Ankare med FM”, antogs första gången 1938 och ska användas på skärmmössa, föreningsmössa (keps), stickad mössa, slips och standert.
Se bilaga 1
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2.2 Klädsel
Den "officiella" föreningsdräkten för Flottans Män är frivillig. Den anskaffas
individuellt och till valda delar efter vars och ens önskemål. Dräkten får ej ses
som en uniform. Det är alltid bättre att komma i annan lämplig klädsel än att
utebli från sammankomst. Det är kamratskapet och inte klädseln som står i fokus
inom vårt förbund. Praxis har dock blivit att medlemmar vid olika evenemang
normalt bär klädsel, som här beskrivs.
Skärmmössa med käkrem av "guld" samt vårt eget mössmärke får bäras.
Skärmmössan monteras med svart kapell under tiden 1 oktober till 29 april, samt
med vitt kapell under resterande tid av året. Skärmmössa får bäras av flaggvakt, i
övriga fall enligt eget omdöme. Vår föreningsmössa (keps) används enligt eget
bedömande.
Föreningsdräkt för män
Mörkblå kavaj, typ blazer, med påsytt FM blazermärke (monteras på vänstra sidan
av bröstet, gärna på eventuellt förekommande bröstficka)
Vit skjorta
Mörkblå slips (helst vår egen)
Grå långbyxor, gärna i en mörkgrå nyans
Diskreta strumpor
Svarta skor
Kläderna anskaffar man själv. FM blazermärke kan inköpas från förbundet, som
också tillhandahåller FM tröja, FM föreningsmössa (keps) med mera. Vit
kortärmad skjorta lagerhålles inte, men kansliet kan ge anvisningar om hur skjorta
med brodyr anskaffas.
Föreningsdräkt för kvinnor
Mörkblå damkavaj eller lämplig dräktjacka med påsytt blazermärke (monteras på
vänstra sidan av bröstet, gärna på eventuellt förekommande bröstficka)
Vit blus eller annan lämplig topp.
Eventuellt scarf i marinblå nyans
Mörkgrå långbyxor, alternativt kjol, t.ex. tillhörande dräktjackan
Diskreta strumpor
Svarta skor, t.ex. pumps
Kläderna anskaffar man själv. FM blazermärke kan inköpas från förbundet.
Det förutsätts att om annan klädsel än vad som ovan angivits anpassas denna till
vad som anses kan vara lämpligt med hänsyn till verksamhetens art. Vägledande
ska vara att en medlem i Flottans Män klär sig så att denne hedrar föreningen och
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dess traditioner. Den medlem som har rätt att bära militär uniform kan bära sådan
enligt gällande uniformsreglemente.
2.3 Bärande av medaljer och andra utmärkelsetecken
FM klubbnål respektive FM Hederstecken bärs på vänstra kavajslaget
Medaljer
Ett utmärkelsetecken i original som ska bäras på bröstet i band, bärs på bröstets
vänstra sida. Bandet monteras på ett spänne eller med en säkerhetsnål. Bandet ska
normalt ha en längd av 4,5 cm.
På kavajen fästs utmärkelsetecken, i original, med bandets övre raka del 5 - 6 cm
ovanför kavajens bröstficka och intill vänstra kavajslaget.
Högst fyra utmärkelsetecken, i original, bärs bredvid varandra. De placeras så att
bandens överkant kommer i rak linje med varandra. Bandens längd kan variera.
Den förnämsta utmärkelsen placeras överst och till höger (från bäraren sett) enligt
bild nedan.

Vid fler utmärkelser än fyra monteras utmärkelserna överskjutande, enligt bild i
bilaga 2.
Släpspännen
Band (släpspännen) för utmärkelsetecken bärs på vänstra sidan av bröstet. Bandet
sätts på ett c:a 35 mm brett och 10 - 12 mm högt metallspänne eller sys fast på
kavajen med en bredd och höjd, som motsvarar spännets. Högst fyra band bärs i
bredd. Vid fler än fyra utmärkelsetecken bärs banden i nya rader under varandra.
Miniatyrmedaljer
Medalj i originalstorlek kan på frack eller mässdräkt ersättas av en miniatyrmedalj
(förminskad kopia av en medalj). Miniatyrmedalj fästes på vänster kavajslag.
Flera miniatyrmedaljer ordnas på samma sätt som de normalstora med svensk
guldmedalj längst till höger, följda av silver och brons. Därefter monteras
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utländska medaljer i valörordning. Medlem som erhållit Flottans Mäns
ankarmedalj i guld och Flottans Mäns hedersankare bär sålunda Flottans Mäns
hedersankare längst till vänster och ankarmedalj i guld vänster därom på sin clubblazer.
OBS att man aldrig bär två valörer av samma medalj, t.ex. både FM ankarmedalj i
guld och FM ankarmedalj i silver tillsammans. Bara den högsta valören bäres.
Släpspänne på bröstet bärs inte samtidigt med miniatyrmedalj. Till uniform –
daglig dräkt – bärs släpspänne eller medalj i full storlek. Till mässdräkt eller frack
bärs miniatyrmedalj eller medalj i full storlek. Dock aldrig släpspänne.
Släpspänne må även bäras till vit kortärmad skjorta, då sådan bärs utan kavaj.
Även miniatyriserade släpspännen må bäras med upp till sju i bredd, Se
exempelbilder i bilaga 2.
Då flera utmärkelsetecken samtidigt bärs på bröstet, placeras de enligt nedan i
valörordning inbördes från vänster räknat (från bäraren sett):
- statliga medaljer
- förtjänstmedaljer (-tecken)
- utmärkelser i övrigt
- utländska och internationella utmärkelsetecken
Man bör undvika att "blanda" eller samtidigt bära föreningsutmärkelser och
officiella utmärkelser. Det är dock inte otillåtet annat än för personal i militär
uniform.

3. Hedersledamot/hedersmedlem
Riksförbundets styrelse kan utse hedersledamot/hedersmedlem. Även utländsk
person kan kallas till hedersledamot/hedersmedlem. Styrelse i lokalförening har
rätt att utse hedersledamot/hedersmedlem i egen förening. Hedersledamot kan till
exempel vara en flottiljchef som åtar sig att vara föreningens hedersordförande.
Kallande av hedersledamot/hedersmedlem ska tillämpas mycket restriktivt.
Utnämning till hedersledamot/hedersmedlem innebär inte att vederbörande befrias
från medlemsavgift, om inte detta särskilt beslutas.
Marinchefen kan, efter eget medgivande, av förbundsstyrelsen, utnämnas till
Rikshedersordförande.
Det är en ära för Flottans Män att vår konung, amiralen H.M. Konung Carl XVI
Gustaf har accepterat att vara riksförbundets Höge Beskyddare.

5

4. Hedersbevisningsutskottet (Hedersutskottet)
4.1. Uppgift, sammansättning och ställning
Hedersutskottet ska självständigt bereda frågor rörande utdelning av Flottans
Mäns hedersutmärkelser. Beredningen ska utmynna i ett färdigt och motiverat
förslag till utdelning som redovisas inför förbundsstyrelsen.
Hedersutskottet, som utses efter förslag från kanslichefen, ska bestå av fyra
ledamöter representerande respektive region. Kanslichefen är sammankallande
och ska biträda Hedersutskottet i dess arbete, samt hålla ett aktuellt register med
valör och tidpunkt över vilka som erhållit utmärkelser.
4.2. Hedersutskottets arbete
Hedersutskottets arbete bedrivs normalt i en årlig rytm med förslag till beslut till
årets första förbundsstyrelsemöte, i regel under mars månad.
Förslag till utmärkelse ska vara skriftliga och innehålla en utförlig motivering med
beskrivning av tilltänkt mottagares insatser för Flottans Män, årtal för uppdrag
inom lokalförening med mera, uppgift om vilka utmärkelser vederbörande tidigare
erhållit samt övrig information som kan vara relevant i sammanhanget.
Riktvärden för Hedersutskottets beredningsarbete ska vara följande.
Hedersankare delas ut

1 - 2 st / år

Ankarmedalj delas ut

10 - 12 st / år

Fördelningen av dessa viktas med 1/3 guld och 2/3 silver.
Till förbundsstyrelsen inkomna förslag, som inte har kunnat godkännas/tillstyrkas,
meddelas av kanslichefen till berörd lokalförening, eventuellt med uppmaning att
återkomma ett senare år med relevant motivering.

5. Utmärkelser
5.1 Tider för förslagsställare
Motiverade och skriftliga förslag till FM hedersbevisningar eller utmärkelser
ska vara underskrivna och förbundsstyrelsen tillhanda senast den 1 februari det år
utdelningen är avsedd. Under speciella omständigheter kan andra tider gälla (till
exempel vid svårt sjuk medlem där ovisshet råder om senare utdelning ej bedöms
kunna göras utan att bli postum).
Förslag avseende tilldelning av SMKR utmärkelser får lämnas av ledamöter i
enskild lokalförening och ska vara skriftligt och utförligt motiverat och förankrat i
ett styrelsebeslut samt undertecknat av ordföranden vid beslutstillfället.
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SMKR förtjänstmedalj finns i valörerna guld, silver och brons. Dessa kan
tilldelas person som genom ett mycket aktivt och förtjänstfullt arbete under flera
år inom riksförbundet eller medlemsförening gjort sådana insatser som direkt eller
indirekt gagnat förbundet eller föreningen.
Anvisningar för utdelning av SMKR förtjänsttecken, bordsstandar och SMKR
sköld finns på SMKR hemsida, https://smkr.org/medlemssidan/blanketter.html.
5.2 Beslut och utdelning
Hedersbevisning i form av medalj, plakett eller annat tecken kan delas ut till såväl
medlem som annan förtjänt person. Medlem är den person som redovisas i FM
medlemsregister. Förslag till sådan hedersbevisning lämnas normalt av
lokalförenings styrelse eller enskild medlem till riksförbundets kansli för
beredning i Hedersutskottet. Förslag om tilldelning av Hedersankare ska tillställas
regionmöte för tillstyrkan före insändande till kansliet. Hedersutskottet bereder
inkomna förslag åt förbundsstyrelsen, som beslutar om eventuell utdelning.
Beslut om utdelning av FM Hederstecken och FM Damtecken (avser dam som
uppfyller kraven för utmärkelse men som ej är medlem) får fattas direkt av
lokalförenings styrelse.

5.3 Utmärkelser med mera
De hedersbevisningar som förbundsstyrelsen enligt ovan kan besluta om
alternativt föreslå utdelning av, består av följande utmärkelser, hederstecken och
övriga tecken.
FM Hedersankare
FM Ankarmedalj i guld, för dam som inte är medlem, eller som så önskar,
monterad med "rosett"
FM Ankarmedalj i silver, för dam som inte är medlem, eller som så önskar,
monterad med "rosett”
FM Vapensköld
FM Hederstecken

FM Damtecken
FM Veterantecken
Alla FM medaljer, tecken och plaketter kan delas ut till icke medlemmar,
organisationer och utländska medborgare, efter beslut av förbundsstyrelsen.
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5.4 Villkor för utdelning
FM Hedersankare utdelas för mångårig avsevärd insats till fromma för
verksamheten inom Flottans Män och/eller för gagnande verksamhet i samarbete
mellan de nordiska marina kamratföreningarna. Hedersankaret kan även utdelas
till svensk man eller kvinna, som utfört en synnerligen framstående gärning för
eller i flottan (marinen).
FM Ankarmedalj i Guld utdelas för fleråriga insatser till fromma för
verksamheten inom Flottans Män i lokalförening eller inom riksverksamheten (till
exempel mångårigt styrelsearbete och/eller på annan betungande position). FM
Ankarmedalj i guld kan även utdelas till svensk man eller kvinna, som utfört en
synnerligen framstående gärning för eller i flottan (marinen).
FM Ankarmedalj i Silver utdelas för fleråriga insatser till fromma för
verksamheten inom Flottans Män i lokalförening eller inom riksverksamheten i
likhet med vad som gäller för FM Ankarmedalj i guld men i något mindre
omfattning (till exempel färre antal år i betungande position). FM Ankarmedalj i
silver kan även för ovan angivna insatser utdelas till kvinna i till Flottans Män
knuten damklubb. Denna utmärkelse kan även utdelas internationellt.
FM Vapensköld utdelas till militär kamratförening eller liknande organisation
liksom också till myndighet, som fört kamratföreningstanken framåt respektive
genom värdskap eller liknande gärning underlättat/stöttat verksamheten för
Flottans Män inom eller utom landet. FM Vapensköld utdelas endast i
undantagsfall till enskild person.
FM Hederstecken utdelas för fleråriga insatser inom riksförbundets respektive
lokalförenings styrelse samt till kamrater, som länge, troget och aktivt deltagit i
föreningslivet eller som på annat sätt stöttat FM:s verksamhet och syften.
Hederstecknet kan även tilldelas förtjänta medlemmar inom de övriga marina
kamratföreningarna samt i vissa fall förtjänta medlemmar i övriga svenska
militära kamratföreningar. Ordförande i lokalförening tilldelas regelmässigt
hederstecknet (om så ej tidigare skett) vid tillträde av befattningen.
FM Damtecken utdelas till dam som ej är medlem men som enskilt eller i
grupparbete stöttat FM:s verksamhet och syften.
FM Veterantecken (obs! ska inte betraktas som utmärkelsetecken) utdelas till
medlem, som länge och troget deltagit i föreningslivet. Lokalförening äger viss
frihet att ange vilken tid, som ska kvalificera till tecknet. Som norm kan ansättas
15 - 20 år (dock lägst 12 år i det fall särskilt angelägna skäl kan åberopas).
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5.5 Redovisning och kostnader
Hedersankare med tillhörande etui bekostas av riksförbundet. Ankarmedalj och
övriga utmärkelser bekostas av förslagsställande lokalförening.
Hedersankare och Ankarmedaljer är numrerade och förteckning över mottagare,
tidpunkt och motivering arkiveras vid Riksförbundets kansli. Samtliga
utmärkelser som utdelats under verksamhetsåret redovisas i Riksförbundets
årsberättelse. Hederstecken förtecknas av respektive lokalförening-
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