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Bestämmelser för RSF:s Förtjänsttecken 

Instiftat 1956 

1 
Förtjänsttecknen finns i valörerna silver, guld och platina. Det utgörs av RSF-märket 
i något förstorad skala, med underliggande text "RSF FÖRTJÄNST". 
Hedersutmärkelsen RSF Honorary member utgörs av RSFs guldmedalj med 
mottagarens namn och årtal ingraverade samt fästa på en träplatta med texten ”För 
gagnerikt arbete inom Svensk Fotografi”. 
 

Förbundet skall ständigt påminna medlemsklubbarna om denna möjlighet till att visa 
uppskattning för medlemmar för deras förtjänstfulla arbete. 
 
2 
Förtjänsttecknet i silver, kan utdelas efter minst 10 års gagnande verksamhet inom 
svensk fotografi, Förbundet eller klubbarna. För tecknets utdelande fordras 
kvalificerad majoritet, d.v.s 2/3 majoritet, inom Förbundsstyrelsen. 
Förtjänsttecken i silver kan i meritsammanhang skrivas RSF/S. 
 
3 
Förtjänsttecknet i guld kan tilldelas person, som inom Förbundsstyrelsen eller dess 
underorganisationer, såsom medlemsklubbarna, under minst 15 år, genom 
förtjänstfullt och framgångsrikt arbete samt särskilt värdefulla insatser gagnat 
Förbundets verksamhet och svensk fotografi. För tecknets utdelande fordras 
kvalificerad majoritet, d.v.s 2/3 majoritet, inom Förbundsstyrelsen. 
Förtjänsttecken i guld kan i meritsammanhang skrivas RSF/G. 
 
4 
Förtjänsttecknet i platina kan tilldelas person, som inom Förbundsstyrelsen 
eller dess underorganisationer, såsom medlemsklubbarna, under minst 25 år, 
genom förtjänstfullt och framgångsrikt arbete samt särskilt värdefulla insatser 
gagnat Förbundets verksamhet och svensk fotografi. För tecknets utdelande 
fordras enhälligt beslut inom Förbundsstyrelsen. 
Förtjänsttecken i platina kan i meritsammanhang skrivas RSF/P. 
 
5 
Tecknen i silver, guld och platina kan även tilldelas person som, utan att direkt varit 
knuten till Förbundet eller dess organ, genom värdefullt stöd åt svensk fotografi gjort 
sig särskilt förtjänt av Förbundets tacksamhet. 
 
6 
Förslag om utdelande av förtjänsttecknet i silver, guld eller platina och 
Hedersutmärkelsen RSF Honorary member kan göras av till Förbundet anslutna 
klubbar (klubbstyrelser), alternativt av enskild ledamot av Förbundsstyrelsen. 
Förslagen skall vid alla tillfällen vara skriftliga och åtföljas av motivering 
(meritförteckning). 
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7 
Utdelande av guld-, platinatecknet och Hedersutmärkelsen RSF Honorary member 
skall, om möjligt, ske vid Riksfotostämman. Tecknet i silver kan i förekommande fall, 
genom Förbundsstyrelsens försorg, utdelas i klubbarna vid jubileer eller andra 
högtidliga tillfällen. 
 
8 
Förteckning skall genom Förbundsstyrelsens försorg föras över utdelade tecken. 
 
9 
Person som verkat förtjänstfullt och genom framgångsrikt arbete, samt särskilt 
värdefulla insatser, gagnat Förbundets verksamhet och svensk fotografi eller 
klubbarna i minst 15 år, kan erhålla guld utan föregående ansökan om 
silvertecken. 
Person som har erhållit förtjänsttecken i guld kan efter ytterligare 5 år av 
gagnerikt arbete erhålla förtjänsttecken i platina. 
 
10 
Hedersutmärkelsen RSF Honorary member kan tilldelas person som inom 
Förbundsstyrelsen eller dess underorganisationer under synnerligen lång tid, genom 
mycket förtjänstfullt och framgångsrikt arbete samt särskilt värdefulla insatser gagnat 
Förbundets verksamhet och svensk fotografi. För utmärkelsens utdelande fordras 
enhälligt beslut av Förbundsstyrelsen. Hedersutmärkelsen RSF Honorary member 
kan i meritsammanhang skrivas RSF/Hon. 
 
11 
Kostnadens täckande. Tecken som föreslås av klubb eller distrikt och som godkänts 
för utdelande av Förbundsstyrelsen, bekostas av förslagsställaren. Tecken som 
föreslås av Förbundsstyrelsen och som godkänts för utdelande av denna bekostas 
av RSF 
 
12 
Ändringar av dessa bestämmelser skall beslutas av Riksfotostämman. 
 
 
 
 
 
 
  Enligt: 

Styrelsebeslut: 2021-01-14 
Motion utsänd: 2021- 
Antaget Riskförbundsstämma: 2021- 

 




