
Stadgar för Nordenplaketten 
Hovedorganisationen af Reserven i Danmark, Suomen Reserviupseeriliitto-Finlands 
Reservofficersförbund, Norske Reserveoffiserers Forbund och Svenska  
Reservofficersförbundet har beslutat låta prägla en Norden-plakett och för detta förmål 
godkänd följande stadgar: 
§1. 
Plaketten kallas Norden-plaketten. Plaketten, som till formen är rektangulär, och bär en bild 
i brons av den Norden-medalj. Dedikation graveras på plaketten, som utdelas som pris vid 
reservofficerarnas nordiska mästerskapsttävlingar. Dedikation graveras på plaketten. 
§2. 
Om tilldelandet av Norden-plaketten beslutar Presidiet för de Nordiska Reservofficers-
organisationerna (NP). Utdrag av mötesprotokollet tillsändas samtliga ovannämde förbund. 
§3. 
Det ankommer på vederbördande reservofficersorganisations styrelse, att föreslå personer 
från det egna landet till erhållande av plaketten. Förslaget ställes till Presidiet för de 
Nordiska Reservofficers-organisationerna. Förslagen föredras av ordföranden för 
vederbördande organisation. Presidiet kan även på eget initiativ besluta om tilldelande av 
Norden-plaketten. För beslut om tilldelning av plaketten fordras enhällighet. 
§4. 
Norden-plaketten kan tilldelas person för: 

 Mångårig och förtjänstfull verksamhet för reserv-officerarnas nordiska samarbete 

 Upprepat och förtjänstfull deltagande i reservofficerarnas nordiska mästerskap, i 
egenskap av ledare eller tävlingsdeltagare; 

 Förtjänstfull och trogen medverkan i egenskap av funktionär vid reservofficerarnas 
mästerskapstävlingar; samt 

 Person, som på annat sätt under en längre tid visat speciellt intresse för 
reserviofficerarnas nordiska samarbete. 

 Norden-plaketten kan även delas ut i det fall där det inte rör sig om samarbete emellan alla 
fyra nordiska länderna. 
§5. 
Norden-plaketten kan tildelas institution eller sammanslutning, som på ett värdefullt sätt 
gagnat reservofficerarnas nordiska samarbete. 
§6.  
Norden-plaketten skall i regel utdelas i samband med reservofficerarnas nordiska 
mästerskapstävlingar, möten och konferencer. 

Presidiet för de Nordiska Reservofficers-organisationerna kan besluta, att tildelad Norden-
plakett överräckes til vederbördande vid annat tillfälle. 
§7.  
Kostnader i förbindelse med utdelning av Norden-plaketten, bärs av det förbund, till vilket 
mottakaren hör 
§ 8. 
Presidiet för de Nordiska Reservofficers-organisationerna kan föreslå ändringar av dessa 
stadgar. Ändringarna skall godkännes av respektive förbundsstyrelser. 


