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Bestemmelser for tildeling af 
 

H Æ D E R S B E V I S N I N G E R 
 
 
 

1. Indstillinger til fortjensttegn og æresplakette sendes til Landsrådets administrator af 
hædersbevisninger, major Preben Sloht Nielsen, Frilandsvej 15, 7800 Skive. 
 
Sagsbehandlingstiden i Landsrådet – herunder forelæggelse for præsidiet til afgørelse 
– er under normale omstændigheder 3 måneder. 
Ansøgninger, der ikke respekterer denne tidsfrist, kan normalt ikke forventes imøde-
kommet. 
 
De af Landsrådets præsidium udfærdigede indstillingsskemaer til fortjensttegn og 
æresplakette skal anvendes. Blanketterne er lagt ud på Landsrådets hjemmeside (i pdf-
format) og kan rekvireres i Word-format hos landsrådssekretæren. 
 

2. Alle indstillinger skal være påtegnet af landsforeningens præsident / formand, idet dog 
indstillinger vedrørende netop præsident / formand kan udfærdiges af den øvrige besty-
relse og indsendes direkte. 

 
3. For at komme i betragtning ved tildeling af Landsrådets fortjensttegn skal forudsætnin-

gerne være opfyldt, - jfr. oversigtsskemaet.  Den indstillede bør i forvejen – om muligt – 
være passende hædret (dekoreret) af den pågældende landsforening. 
Fortjensttegnet tildeles normalt kun aktive bestyrelsesmedlemmer. 

  
4. Kasserere i landsforeninger kan hædres efter reglerne for præsident/formand, såfremt 

pågældende administrerer en fælleskasse for hele landsforeningen. 
 
5. Landsrådets præsidium kan efter egen indstilling tildele Landsrådets æresmedalje (guld) 

for særlig fremragende indsats for soldaterforeningssagen. 
Landsrådets præsidium kan endvidere i ganske særlige tilfælde tildele æresmedaljen til 
en person uden for Landsrådet. 
 

6. Afgørelse om tildeling af Landsrådets æresmedalje træffes énstemmigt af præsidiet. 
 
7. Landsrådets præsidium kan udnævne inden- og udenlandske personer, der har gjort sig 

særlig fortjent dertil, til æresmedlemmer af Landsrådet. 
Til udnævnelsen kræves præsidiets enstemmige tilslutning. 
 

8. Landsrådet opkræver et administrationsgebyr ved tildeling af hædersbevisninger. Ge-
byret dækker delvis omkostninger ved indkøb samt ved renovering af tidligere udleverede 
tegn, udgifter ved diplomer etc. 
Hædersbevisninger tilhører Landsrådet og skal normalt tilbageleveres ved død. 
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