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  Forsvarets seniorforbund  

 

Retningslinjer  
for  

Forsvarets seniorforbunds hedersbevisninger 

 
                                               § 1  

Retningslinjer for Forsvarets seniorforbunds hedersbevisninger er gitt med 

henvisning til Vedtekter for Forsvarets seniorforbund  § 5 vedtatt på forbundets 

landsmøte 8. mai 2019. 

 

§ 2 

Innføringen av Forsvarets seniorforbunds hederstegn ble første gang vedtatt på 

forbundets landsmøte den 8. juni 2011, og erstattet Forsvarets pensjonistforbunds 

æresmedlemskap. Senere har landsmøtet 12. mai 2015 gjort vedtak om at 

medlemmer som tildeles Forsvarets seniorforbunds hederstegn i gull, også er 

forbundets æresmedlemmer. Videre ble det vedtatt å utvide antall hedersbevisninger 

med to lavere valører.  

                                            § 3  

Forsvarets seniorforbund har følgende hedersbevisninger: 

 

- Forsvarets seniorforbunds hederstegn i gull med diplom  

- Forsvarets seniorforbunds hederstegn i sølv med diplom 

- Forsvarets seniorforbunds plakett. 

 

Innehavere av Forsvarets seniorforbunds hederstegn i gull, er samtidig 

æresmedlemmer i forbundet.  

 

                                                   §4 

Forsvarets seniorforbunds hederstegn i gull er forbundets høyeste utmerkelse og kan 

tildeles medlemmer av forbundet som en anerkjennelse for langvarig og 

fremragende innsats. Ved vurderingen skal det legges vesentlig vekt på engasjement 

i forbundets sentrale virksomhet.  

 

Forsvarets seniorforbunds hederstegn i sølv kan tildeles medlemmer av forbundet  

som anerkjennelse for langvarig og ekstraordinær innsats til beste for Forsvarets 

seniorforbund og Forsvarets seniorer i sin alminnelighet.  
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Forsvarets seniorforbunds plakett kan tildeles både medlemmer av forbundet og 

andre som forbundet av ulike årsaker ønsker å hedre.   

 

§5 

Forslag til kandidater kan fremmes av avdelingene, forbundets medlemmer, 

hedersbevisningsutvalget eller av forbundsstyret. Det skal følge en skriftlig 

begrunnelse med forslaget. Forbundsstyrets vedtak krever enstemmighet. Frist for å 

fremme kandidater er 31. desember året før landsmøtet finner sted.  

 

Hederstegnet i gull tildeles på første landsmøte etter vedtaket. Hederstegnet i sølv 

og plakett tildeles ved en passende anledning. 

 

                                     §6 

Ved andre forbundsstyremøte i landsmøteperioden oppnevner landsstyret et 

«Hedersbevisningsutvalg» med leder. Utvalgets funksjonstid er landsmøteperioden. 

Utvalget består av: 

- en regionrepresentant 

- leder/nestleder/ forbundssekretær 

- en representant for dem som er tildelt forbundets hederstegn i gull eller annen 

person som forbundsstyret ønsker deltakelse fra. I tilfelle skal personen være 

medlem av Forsvarets seniorforbund. Forbundsstyret oppnevner utvalgsleder. 

 

         § 7 

Hedersbevisningsutvalget skal vurdere alle innkomne forslag på kandidater. 

Utvalgets innstilling for tildeling legges frem for forbundsstyret til vedtak på et av 

forbundsstyremøtene i januar/februar. For kandidater som innstilles skal det gis 

skriftlig begrunnelse. Det føres egen protokoll for tildeling av hedersbevisninger.  

 

For kandidater som ikke når opp, føres egen protokoll med forslagsstillers 

begrunnelse. Hedersbevisningsutvalgets begrunnelse for avslag, skal ikke omtales 

eller protokolleres.   

 
Utvalget kan fremlegge forslag til endringer i forbundets vedtekter eller i 

«Retningslinjer for Forsvarets seniorforbunds hedersbevisninger» når det gjelder 

forhold knyttet til hedersbevisningene eller tildeling av disse.   

  

                      § 8 

Forsvarets seniorforbunds hederstegn er en rund medalje, 35 mm i diameter, hhv 

gull eller sølv. Medaljen bæres i et 33 mm bredt rødt bånd delt i to av en 5 mm bred 

hvit stripe og hvor hvert av de to sidefeltene igjen er delt av en midtstilt 5 mm blå 

stripe. Båndets farger er i nasjonalflaggets farger. Medalje med bånd er totalt 90 mm 

lang.  
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Medaljens avers viser forbundets logo opphøyet i senter med teksten 

FORSVARETS SENIORFORBUND i opphøyet skrift langs kanten. 

Reversen har på midten en opphøyet eikegren med teksten FORTJENESTEFULL 

INNSATS FOR FORSVARETS SENIORER i opphøyet skrift langs kanten. 

 

        § 9 

Med hederstegnet i original (begge valører) følger også med i etuiet et hederstegn i 

miniatyr (15 x 60 mm), og en miniatyr båndstripe (5 x 10 mm). Det følger også med 

et diplom med tildelingsdato, navn og begrunnelse. På forbundsstyrets vegne 

undertegnes diplomet av FSFs leder og paraferes av FSFs nestleder og FSFs 

sekretariatsleder. 

  

        § 10 

Forsvarets seniorforbunds hedersbevisninger deles ikke ut post mortem. 

Hedersbevisninger forblir mottakerens eiendom og skal ikke returneres.  

     

 

       § 11 

Forsvarets seniorforbunds hederstegn (begge valører) er oppført og rangert i 

medaljeoversikten i gruppe 4 ”Andre norske dekorasjoner”. Det bæres på venstre 

side av brystet i høyde med jakkeslagets knapphull og til uniform som bestemt i 

Forsvarssjefens direktiv for bruk og bæring av dekorasjoner, ordner og medaljer i 

Forsvaret, samt gjeldende uniformsreglement for Forsvaret.  

 

§12 

Forsvarets seniorforbunds plakett er utformet som et skjold med forbundets logo. 

Under logoen er det påmontert en rektangulær messingplate med kandidatens navn 

og kort begrunnelse for tildelingen.  Det følger ikke diplom med plaketten. 

 

 

 

Vedtatt på Forbundsstyremøte 1/2020 gjeldende fra 3. mars 2020. 

 

 


