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Inledning
§1

Detta reglemente innehåller bestämmelser för Medicinska Föreningens olika insignier, hedersutmärkelser,
medaljer, priser och ordnar.

§2

De som tilldelas hedersutmärkelse eller medalj som behandlas i detta reglemente bör tilldelas utdrag ur
detta reglemente av vilket framgår de regler som gäller för utmärkelsen eller medaljen.

Kårband
§3

Medicinska Föreningens färger är blodets röda, slemmets vita och gallans gula och svarta.

§4

Svart-gult band bärs av medlemmar som har fullgjort minst två års studier på en grundutbildning som är
en av de utbildningar som företräds av Föreningen. Bandet får även bäras efter examen.

§5

Gul-vitt band bärs av medlemmar som genomgår forskarutbildning. Bandet får även bäras efter
disputationen.

§6

Övriga medlemmar bär röd-vitt band tills de att de uppfyller kraven för något av de andra banden. Röd-vitt
band får även bäras efter examen om medlemmen inte har förvärvat något av de andra banden.

§7

Fyrfärgat band tilldelas, vid Luciabalen, tidigare styrelsemedlemmar som har fullgjort sitt år i styrelsen när
dessa har tagit examen vid Karolinska Institutet.

§8

Kårordföranden, och vid dennes frånfälle vice kårordföranden, ska bära ett svart-gult band med
föreningens emblem på såsom sitt ämbetsband vid tillfällen då hen är i sin funktion som
kårordförande/vice kårordförande.

§9

Banden bärs till högtidsdräkt. Band bärs för herrar över höger axel med den tyngsta färgen nedåt och för
damer antingen över axeln eller med bandet knutet till rosett och fäst över bröstet. Endast ett av
Medicinska Föreningens band bärs åt gången.

Crux Magna Medicorum
§ 10

Crux Magna Medicorum instiftades av Styrelsen 1981 och är Föreningens högsta förtjänstmedalj. Den
tilldelas den vars insatser för Föreningen har varit långvariga, vittomspännande och oskattbara. Medaljen
kan endast tilldelas medlemmar, tidigare medlemmar, Föreningens personal samt andra som har
engagerat sig i Föreningen.

§ 11

Crux Magna Medicorum består av en medalj med svart-rött-svart band som hängs runt halsen av herrar
och fästs på vänster bröst för damer. Medaljen är ett vitt malteserkors med en platta i mitten på vilken
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finns Föreningens märke i guld på vit bakgrund och runt denna text ”SOCIETAS STUDENTORUM
MEDICINA STOCKHOLMIA” i guld på röd bakgrund.
§ 12

Crux Magna Medicorum bärs endast till högtidsdräkt. Den får alltid bäras inom Medicinska Föreningen.
Den kan också bäras vid andra studentkårer och i akademiska eller medicinska sammanhang där detta kan
anses accepterat.

§ 13

Crux Magna Medicorum utdelas en gång per år vid Luciabalen. Styrelsen beslutar om vilka personer som
ska föräras medaljen. Högst sex medaljer får utdelas vid varje tillfälle.

Crux Parva Medicorum
§ 14

Crux Parva Medicorum instiftades av Styrelsen 2000. Den tilldelas den som en längre eller kortare tid har
utfört ovärderligt ideellt arbete för Föreningen. Medaljen kan endast tilldelas medlemmar, tidigare
medlemmar, Föreningens personal samt andra som har engagerat sig i Föreningen.

§ 15

Crux Parva Medicorum består av en medalj med svart-rött band som hängs runt halsen eller fästs på
vänster bröst för herrar och fästs på vänster bröst för damer. Medaljen är ett vitt malteserkors med en
platta i mitten på vilken finns Föreningens märke i guld och runt denna texten ”SOCIETAS
STUDENTORUM MEDICINA STOCKHOLMIA” i guld på svart bakgrund.

§ 16

Crux Parva Medicorum bärs endast till högtidsdräkt. Den får alltid bäras inom Medicinska Föreningen.
Den kan också bäras vid andra studentkårer och i akademiska eller medicinska sammanhang där detta kan
anses accepterat.

§ 17

Crux Parva Medicorum utdelas två gånger per år vid Amphioxgasquen. Styrelsen beslutar om vilka
personer som ska föräras medaljen. Högst sex medaljer får utdelas vid varje tillfälle.

Parva Scintilla Medicorum
§ 18

Parva Scintilla Medicorum instiftades av styrelsen 2012. Den tilldelas den person som under en kortare
eller längre tid gjort ett oumbärligt ideellt arbete för Föreningen inom området studiebevakning. Exempel
på ett sådant arbete är långtgående eller beständiga förbättringar inom
utbildning/pedagogik/studieförhållanden som har kommit studenter vid Karolinska Institutet till gagn.
Medaljen kan endast tilldelas medlemmar, tidigare medlemmar, Föreningens personal samt andra som har
engagerat sig i Föreningen.

§ 19

Parva Scintilla Medicorum består av en medalj med svart-gult-svart band som fästs på bröstet. Medaljen är
ett svart malteserkors med en platta i mitten på vilken finns Föreningens märke i guld på svart bakgrund
och runt denna texten ”PARVA SCINTILLA SAEPE MAGNAM FLAMAM” i guld på röd bakgrund.

§ 20

Parva Scintilla Medicorum bärs endast till högtidsdräkt. Den får alltid bäras inom Medicinska Föreningen.
Den kan också bäras vid andra studentkårer och i akademiska eller medicinska sammanhang där detta kan
anses accepterat.

§ 21

Parva Scintilla Medicorum utdelas en gång per år vid Vårbalen. Om Vårbalen mot förmodan ej skulle
hållas får medaljen i stället utdelas på Luciabalen eller annan passande tillställning. Styrelsen beslutar om
vilka personer som ska föräras medaljen. Högst sex medaljer får utdelas vid varje tillfälle.

Inspektors hedersmedalj
§ 22

Inspektors hedersmedalj instiftades av Inspektor och styrelsen 2017 för att hedra de personer vars insatser
för föreningen inte nog kan uppskattas, som vida överskrider de förväntade, som lagt ned sin själ i arbete
för Medicinska Föreningen och som gjort detta under minst fem års tid.
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§ 23

Medaljen består av ett malteserkors vars armar är i Medicinska Föreningens färger: en svart, en gul, en vit
och en röd. Den har i mitten en vit platta vilken pryds av Medicinska Föreningens logotyp i svart med
texten ”INSIGNE INSPECTORIS PRO ACTIS OPTIMIS” längs kanterna. Medaljen bärs med fyrfärgat
band.

§ 24

Inspektors hedersmedalj tilldelas efter beslut av Inspektor, i samråd med nuvarande och tidigare presidier,
den person vars insatser för föreningen varit oskattbara, vida överskrider de förväntade, och som lagt ned
sin själ i arbete för Medicinska Föreningen samt gjort detta under minst fem års tid.

§ 25

Högst en medalj per år utdelas vid Medicinska Föreningens vårbal, eller, om vårbalen ej arrangeras det
året, vid annan lämplig tillställning.

§ 26

Medaljen bärs till högtidsdräkt och fästs då på vänster bröst. Den får alltid bäras inom Medicinska
Föreningen. Den kan också bäras vid andra studentkårer och i akademiska eller medicinska sammanhang
där detta kan anses accepterat.

§ 27

Mottagare av medaljen ska föras upp i en särskild förteckning.

Andra medaljer
§ 28

Ledamot av Föreningens styrelse tilldelas, då denne avslutar sitt uppdrag i Styrelsen, Styrelsemedaljen.
Medaljen består av ett liggande, vitt malteserkors med föreningens symbol i guld mot svart bakgrund i
mitten, omgiven av en röd ring i vilken STYRELSEN står skrivet. Den fästs på vänstra bröstet i band av de
färger som den avgående styrelseledamoten vid tilldelandet har rätt att bära.

§ 29

Kårordföranden och tidigare kårordföranden får bära Ordförandemedaljen från och med då denne
tillträder sin post och därefter för all framtid. Under ordförandeåret får den ej bäras till högtidsdräkt utan
endast bäras i andra festliga eller högtidliga sammanhang för att demonstrera kårordförandevärdigheten.
Då kårordföranden har frånträtt sin post får medaljen endast bäras till högtidsdräkt.

Diplom
§ 30

Person som innehar eller har innehaft förtroendeuppdrag inom Medicinska Föreningen och tar examen,
kan i samband med examen tilldelas ett diplom som erkännande för dennes insatser inom Föreningen.
Diplomet skall undertecknas av kårordförande och – då så är lämpligt – även av Karolinska Institutets
rektor.

Pedagogiska utmärkelser
§ 31

Föreningens högsta pedagogiska utmärkelse är Mäster. Föreskrifter för val och utdelande av Mäster finns i
Instruktion för Utbildningsrådet.

§ 32

Handledarpriset utdelas av Läkarsektionen i enlighet med Läkarsektionens reglemente.

Jubelordförande
§ 33

Den person som var Föreningens ordförande för femtio år sedan benämns jubelordförande.
Jubelordförande ska med herre/dam inbjudas till Luciabalen för att där mottaga
Jubelordförandemedaljen.
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