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Bestämmelser   och   instruktioner   för   Karl   Staaffplakett   och   medalj 
 
Karl   Staa�-plaketten   framställdes   i   samband   med   partiets   50-årsjubileum   1952   till   minne  
av   Frisinnade   landsföreningens   bildande   år   1902.   Plaketten   har   kompletterats   med   en 
Karl   Staa�-medalj   1988.   Plaketten   och   medaljen   utdelas   till   medlem   i   Liberalerna   som 
under   årens   lopp   gjort   betydelsefulla   liberala   insatser   enligt   följande   bestämmelser: 
 
Bronsplakett    kan   tilldelas   förtjänta   medlemmar.   Beslut   fattas   av   lokalförening, 
länsförbund   eller   riksorganisationen. 
 
Silverplakett    kan   tilldelas   särskilt   förtjänta   medlemmar   som   under   långvarig   liberal 
verksamhet   gjort   betydelsefulla   insatser   för   Liberalerna.   Beslut   fattas   av 
partisekreteraren   eller   partisekreteraren   på   förslag   av   länsförbund. 
 
Guldmedaljen    kan   tilldelas   särskilt   förtjänta   medlemmar   som   under   långvarig 
framträdande   liberal   verksamhet   gjort   synnerligen   betydelsefulla   insatser   för 
Liberalerna.   Beslut   fattas   av   partiledningen   eller   partiledningen   på   förslag   av 
länsförbund. 
 
Stora   guldmedaljen    kan   tilldelas   synnerligen   förtjänta   medlemmar   som   under   långvarig 
framträdande   liberal   verksamhet   gjort   utomordentligt   betydelsefulla   insatser   för 
Liberalerna.   Beslut   fattas   av   partiledningen   eller   partiledningen   på   förslag   av 
länsförbund. 
 
Plaketten   i   silver   samt   guld-   och   stora   guldmedaljen   ska   åtföljas   av   en   Karl   Staa�-nål. 
 
I   övrigt   ska   följande   gälla: 
 

● Stora   guldmedaljen   ska   utdelas   av   partiordföranden   eller   annan   ledamot   av 
partipresidiet   och   ska   om   inte   speciella   skäl   föreligger   ske   i   samband   med   något 
centralt   arrangemang. 

 
● Guldmedaljen   ska   utdelas   av   ledamot   av   partiledningen. 

 
● Förslag   från   länsförbund   om   utdelning   av   silverplakett   samt   guldmedaljen   och 

stora   guldmedaljen   ska   vara   Liberalernas   riksorganisation   tillhanda   senast   en 
månad   före   det   tilltänkta   utdelandet   samt   vara   utförligt   motiverat. 

 
● Liberalernas   riksorganisation   ska   föra   register   över   mottagare   av   silverplaketten 

samt   guldmedaljen   och   stora   guldmedaljen. 
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Ansökningar 
Till   beställningar/ansökningar   om   plaketter   alt.   medaljer   skall   bifogas   beslutsunderlag,   i 
form   av   protokoll   eller   liknande,   från   ansökande   avdelning/förening/förbund. 
 
Beställningar   och   ansökningar   skickas   till    anders.yngman@liberalerna.se . 
 
Tänk   på   att   ansöka   i   god   tid   då   ni   skall   ha   tid   även   för   att   få   gravyr   utförd.   Gravyren 
ansvarar   den   som   ansöker   själv   för. 
 

Prislista 
Karl   Staa�-plakett   i   brons   med   etui.   Pris:   325kr 
Karl   Staa�-plakett   i   silver   med   etui   och   nål.   Pris:   925kr 
Liten   Karl   Staa�-medalj   i   guld   med   etui   och   nål.   Pris:   1.075kr 
Stor   Karl   Staa�-medalj   i   guld   med   etui   och   nål.   Pris:   1.925kr 
 
Kostnader   för   Frakt/Porto   tillkommer 
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