Motion till SLFK:s förbundsstämma 2019

Inrättande av utmärkelse för insats för ett säkrare och tryggare samhälle
Händelser under senare tid har visat på samhällets sårbarhet vid såväl bränder som stormar,
med stora effekter på samhällets robusthet. Vid hanteringen av dessa har enskilda personer
ur frivilligrörelsen visat stor initiativkraft och därmed avsevärt förbättrat samhällets förmåga
till återhämtning.
Vår bild är att det framgent kommer bli större efterfrågan på insatser inom ramen för den
kommunala verksamheten när samhället utsätts för påfrestningar och främst då inom FRG
och dess verksamhet. Att stärka banden mellan de frivilliga försvarsorganisationerna och
kommunerna ter sig i detta perspektiv vara en angelägen uppgift och vi anser att SLFK här
har en viktig funktion att fylla. Motionärernas uppfattning är att det inom ramen för SLFK
saknas utrymme (för möjlighet) att visa uppskattning och erkänsla till enskilda individer som
utfört dylika insatser men som inte kommer ifråga för SLFK:s medaljer.
Avsikten är att lyfta fram punktinsatser som genomförts på ett utmärkande sätt och ligger
utanför den ordinarie frivilliginsatsen.
Vår tanke är därför att det tillskapas ett märke som kan delas ut av såväl SLFK:s
medlemsorganisationer som på eget initiativ av SLFK. Märket kan vara bärbart på
kavajslaget eller liknande för damer och kommer då att utgöra en synlig uppskattning för
individen, något som inte alltid gäller för SLFK:s medaljer, då många saknar uniform för
bärandet. Ett förslag skulle här kunna vara SLFK:s nuvarande märke med en tillagd
eklövskrans. Vid utdelandet av märke åtföljs detta av ett diplom som beskriver vilken insats
som ligger till grund för utdelandet.
Motionärerna hemställer att SLFK:s förbundsstämma beslutar uppdra till en grupp,
förslagsvis medaljkommittén, att utreda möjligheterna för införandet av ett märke som
uppmärksammar en unik punktinsats utförd av medlem ingående i SLFK:s medlemskader.
Uppdraget skall även innefatta en lösning på hur denna utmärkelse skall finansieras och vilka
statuter som skall gälla för utdelandet.
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