
	  
	  

Helsingfors	  sång-‐	  och	  musikförbund	  

	  
	  

Märkesstadga	  	  
(antagen	  24.11.2014)	  
	  

1 Märkesbeskrivning	  
Helsingfors	  sång-‐	  och	  musikförbund	  har	  två	  utmärkelser	  som	  kan	  utdelas	  som	  erkänsla	  och	  
uppskattning	  för	  betydelsefull	  insats	  i	  kör-‐	  och	  orkestersammanhang	  eller	  i	  förbundets	  verksamhet.	  	  

Förtjänstmärke	  
Förbundets	  förtjänstmärke,	  instiftat	  den	  26	  september	  1956	  av	  Helsingfors	  svenska	  körförbund,	  
föreställer	  Helsingfors	  vapen	  infattat	  i	  en	  lyra	  omgiven	  av	  en	  gyllene	  lagerkrans.	  Märket	  har	  måtten	  
25	  x	  25	  mm	  och	  är	  i	  silver	  eller	  silverlik	  metall.	  

Hedersmärke	  
Ett	  märke	  i	  guld,	  gjort	  med	  samma	  stans	  och	  benämnt	  hederstecknet,	  sedermera	  benämnt	  
hedersmärke,	  utdelades	  för	  första	  gången	  21.4.1972.	  Innehav	  av	  hedersmärket	  är	  inte	  liktydigt	  med	  
ett	  hedersmedlemskap	  i	  förbundet.	  
	  

2 Beviljande	  av	  märke	  
Förtjänstmärke	  
Förtjänstmärket	  kan	  tilldelas	  person	  som	  gjort	  en	  aktiv	  och	  helhjärtad	  insats	  i	  sång-‐och	  musikarbetet	  
i	  huvudstadsregionen	  eller	  som	  verkat	  som	  funktionär	  i	  verksamhet.	  	  

	  
Hedersmärke	  
Hedersmärket	  kan	  tilldelas	  person	  som	  främjat	  den	  svenskspråkiga	  befolkningens	  musikintressen	  i	  
huvudstadsregionen	  genom	  långvarig	  och	  betydelsefull	  insats	  som	  dirigent,	  körsångare	  eller	  
orkestermedlem.	  I	  speciella	  fall	  kan	  märket	  tilldelas	  person	  utom	  förbundet.	  

3 Ansökan	  om	  märke	  
Medlemsorganisation	  riktar	  en	  fritt	  formulerad	  ansökan	  till	  förbundets	  styrelse	  för	  varje	  medlem	  
man	  anhåller	  om	  förtjänst-‐	  eller	  hedersmärket	  för	  med	  namn,	  motivering	  och	  angivande	  av	  hur	  länge	  
personen	  i	  fråga	  varit	  aktiv	  i	  den	  egna	  kören/ensemblen	  och	  i	  andra	  körer/ensembler.	  

4 Kostnader	  	  
Ansökande	  kör/ensemble	  betalar	  för	  märke/märken	  enligt	  inköpspris.	  Förbundet	  svarar	  för	  
kostnader	  för	  märken	  som	  initierats	  av	  förbundsstyrelsen.	  

5 Utdelning	  av	  märke	  
Utdelning	  av	  märke	  sker	  i	  samband	  med	  förbundets	  årsmöte	  eller	  vid	  annat	  tillfälle	  enligt	  
överenskommelse.	  

6 Administration	  
Förbundet	  skall	  föra	  förteckning	  över	  de	  personer	  som	  erhållit	  förbundets	  märken.	  

7 Ändring	  av	  stadgan	  
Ändring	  av	  denna	  stadga	  skall	  godkännas	  av	  styrelsen.	  


