
§5  Strandellmedaljen 

Strandellmedaljen är förbundets högsta belöning för filatelistisk gärning och kan utdelas till 
svensk eller utländsk filatelist enligt följande reglemente: 

1. Strandellmedaljen, här förkortad till STM, är av Sveriges Filatelist-Förbund instiftad 
till minne av Nils Strandells värdefulla och bestående insatser för svensk och 
internationell filateli. 

2. STM, som präglas i kontrollerat silver i 18:e storleken, är förbundets högsta 
utmärkelse för framstående filatelistisk verksamhet. 

3. STM bör företrädesvis utdelas vid SFFs kongress och tilldelas svensk eller utländsk 
filatelist som fyller de angivna kvalifikationerna (§5) 

4. Förslag om kandidat till STM kan framläggas av FS, SFF-förenings styrelse och 
Strandellmedaljör. Namnförslag och motivering ska vara Strandellmedaljkommittén, 
c/o SFF, tillhanda senast den 15 december året före det att medaljen ska utdelas. 

5. De kvalifikationer vartill hänsyn ska tas vid medaljens utdelande är att den föreslagna 
kandidaten: 
a) är filatelist eller på ett ideellt sätt gjort filatelin värdefulla tjänster 
b) har gjort nationell och/eller internationell filateli betydande tjänster genom 

filatelistiskt forskningsarbete, vilket genom publicering gjorts allmänt tillgängligt 
c) har sammanbragt filatelistiskt värdefulla samlingar, som nationellt och/eller 

internationellt blivit utställdda 
d) har utövat verksamhet som författare eller föredragshållare i filatelistiska ämnen 
e) har i nationellt och/eller internationellt sammanhang arbetat med filatelistiska 

kongresser, utställningar eller andra filatelistiska uppdrag, som varit till gagn för 
filatelin 

6. Föreslagen kandidat kvarstår på förslagslistan under tre år, under vilken tid 
namnförslaget varje år tas upp till prövning. Namnet kan därefter återupptas till 
diskussion efter ny förslagsframställan 

7. För utseende av kandidater till STM utser FS en särskild kommitté, Strandellmedalj-
kommittén, bestående av tre tidigare medaljörer. Kommittén väljs för en tid av två år 
och väljer inom sig ordförande och sekreterare. Avgår ledamot av kommittén under 
mandatperioden, utser FS i samråd med kommittén en ny ledamot för tiden till 
mandatperiodens slut. Medlem i kommittén kan omväljas för ny period 

8. Kommittén kan inhämta kompletterande uppgifter beträffande föreslagen kandidats 
meriter för medaljen 

9. Kommitténs förslag till medaljörer ska vara enhälligt. Överläggningar inom 
kommittén och bedömningar av inkomna förslag är konfidentiella och får inte 
offentliggöras. Kommittén ska överlämna namnförslagen till FS, som beslutar om 
mottagare av STM 

10. Beslut om utdelning av STM ska innefatta kommitténs skriftliga motivering för valet 


