STATUTTER FOR MEFs FORTJENSTMEDALJER
(vedtatt av MEFs landsmøte 1.6.1996 – korrigert etter landsmøtebehandling)

MEFs fortjenstmedaljer er innstiftet av MEFs landsmøte i 1996 som en påskjønnelse
til arbeidstakere i medlemsbedriftene. Medaljene utdeles i sølv og gull.
1.

Definisjoner

a)

MEFs fortjenstmedalje i sølv og gull tildeles ansatte i MEFs medlemsbedrifter.

b)

Medaljen tildeles av MEF ved administrerende direktør.

c)

Medaljen preges i sølv og gull og forsynes med mottakerens navn og årstallet
for tildelingen, samt et nasjonalfarget silkebånd på blå bunn. Med medaljen
følger et diplom undertegnet av MEFs styreleder og administrerende direktør.

2.

Krav for tildeling

a)

Arbeidstakeren må ha vært i tjeneste hos samme arbeidsgiver i henholdsvis:
- 20 år for sølvmedalje
- 30 år for gullmedalje

b)

Medaljene skal fortrinnsvis tildeles mens arbeidstakeren er i tjeneste. Medaljen
kan i spesielle tilfeller tildeles pensjonerte arbeidstakere.

c)

Arbeidstakeren bør ikke ha eller ha hatt vesentlige eierinteresser eller andre
interesser av betydning i virksomheten ut over tjenesteforholdet.

d)

Arbeidstakerens tjenesteforhold må hele tiden ha vært uklanderlig.

3.

Fremgangsmåte ved tildeling

a)

Det er arbeidsgiveren som kan søke om tildeling av MEFs fortjenstmedalje.

b)

Arbeidsgiveren skal godtgjøre at den det søkes tildeling for, fyller kravene for
tildeling. Opplysningene skal attesteres av 2 person som kjenner forholdene.

4.

Diverse bestemmelser

a)

Dersom arbeidstaker dør etter at søknaden er innsendt, men før tildeling finner
sted, kan medaljen leveres vedkommendes arvinger dersom arbeidsgiver
ønsker dette.

b)

Det er arbeidsgiver som må bære alle kostnadene til medalje, diplom m.m. og
øvrige kostnader i forbindelse med tildelingen.
Til dekning av kostnadene til medalje og diplom beregner MEF et gebyr.

c)
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5.

Utdeling
Det er vanligvis arbeidsgiver som skal besørge utdelingen av MEFs
fortjenstmedalje. Utdelingen skal skje i verdige former.

6.

Søknad om tildeling
Søknad om tildeling av MEFs fortjenstmedalje i sølv og gull skal inneholde
følgende opplysninger:

a)

Arbeidstakerens navn, fødselsdato, ansettelsesdato, og stilling/tittel

b)

Navnet på den virksomhet arbeidstakeren er ansatt i

c)

Hvor virksomheten er registrert (MEF-medlem, organisasjonsnummer,
foretaksnr., arbeidsgiverregister )

d)

Om arbeidstaker har hatt avbrudd i tjenesteforhold (eventuelt årsak, lengde)
og ved navneendring i arbeidsgivers firma

e)

Om arbeidstaker har interesser i virksomheten ut over tjenesteforhold
(eierinteresser, familieforhold), oppgi omfang og art

f)

Når utdelingen tenkes foretatt

g)

Opplysningene a-f og at den det søkes for fyller statuttenes krav skal
attesteres av to personer som kjenner forholdene.

7.

Avsluttende bestemmelser
Landsmøtet i MEF delegerer til hovedstyret å foreta evt. fremtidige endringer
av statuttene.
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