
Ansökan om 
Riksförbundet M Sveriges Förtjänstmärke 

Efternamn……………………………………………………………………………... 

Förnamn……………………………………………………………………………..... 

Medlemsnummer……………………..Personnummer……………………………. 

Utdelningsadress……………………………………………………………………... 

Postnummer och ort………………………………………………………………….. 

Telefon dagtid………………………………………………………………………… 

Undertecknad som väl känner till bestämmelserna för M:s förtjänstmärke (se andra sidan) får, under 
åberopande av i denna ansökan lämnade upplysningar och intyg samt bifogade belastningsuppgifter 
enligt 7:e kapitlet 13§ körkortsförordningen, anhålla att jag tilldelas den valör av M:s förtjänstmärke för 
M-medlemmar som jag enligt gällande bestämmelser är berättigad till.

Den ………./……….. 

Härmed intygas på heder och samvete att i ansökan lämnade upplysningar i alla avseenden är korrekta. 

……………………………………………………………… 
Sökandens egenhändiga namnteckning 

Var god skriv tydligt, texta gärna. 

För M:s anteckningar 

Ankomstdatum Valör 



Frågeformulär  Formuläret ska ifyllas utförligt och korrekt av den som 

undertecknat på omstående sida. Ofullständigt ifyllt 
formulär medför att ansökan inte kan prövas.   

1. När tog du körkort?...................................... 2. Sedan vilket år har du kört regelbundet?.............. 

3. Är du alltjämt aktiv förare?  Ja □ 4. Om inte, när slutade du köra?................................. 

5. Nuvarande ungefärliga körsträcka per år?.......................................................................................... 

6. Har du fällts till ansvar för någon annan trafikförseelse än felparkering?   Nej□   Ja □ 
7. Om ja, ange typ av förseelse/straff och när den inträffade?.............................................................. 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

8. M:s förtjänstmärke har tidigare sökts år………………………… 

9. Följande valörer har tidigare erhållits……………………………. 

10. Om min ansökan godkännes önskar jag köpa ett vagnmärke för 695 kr (+ porto)□

Bestämmelser för Riksförbundet M Sveriges Förtjänstmärke 
Fastställda av förbundsstyrelsen den 7.6 1955, ändrade den 28.1 1959, den 1.2 1965, den 17.5 1971, den 2.9 
1972 den 27.5 1973, den 23.9 1986 och den 14.12 1999. Namnändring 13.5 2019. 

a) fullständigt ifyllt och av sökanden under-
tecknad ansökningshandling enligt av M
tillhandahållet formulär.
b) på egen begäran belastningsuppgifter
Enligt 7 kapitlet 13§ körkortsförordningen.
c) intyg från försäkringsbolag angående
antalet skadefria år. Intyget behövs
inte om belastningsuppgifter enligt b)
ovan finns för hela den period för
Vilket förtjänstmärket sökes.

5§  
Ansökningsärenden handläggs av M:s  
kansli. Den som inte är nöjd med  
kansliets beslut får, inom en månad efter 
det att sökanden fått beslutet, skriftligen  
begära omprövning hos M:s förbunds- 
styrelse. Förbundsstyrelsens beslut kan  
inte överklagas. 

6§  
Innehavare av förtjänstmärke äger även  
rätt att föra ett särskilt vagnmärke, som på 
begäran tillhandahålles av M mot erlägg- 
ande av för vagnmärket fastställd avgift. 

1§  
I syfte att belöna ett trafiksäkert och föredömligt 
Uppträdande i trafiken utdelar Riksförbundet M Sverige 
enligt nedan fastställda regler förbundets Förtjänstmärke 
för trafiksäker körning. 

2§ 
Förtjänstmärket med diplom utdelas dels för 
5 års trafiksäker körning, dels i högre valörer  
för ytterligare femårsperioder. 
Märket utdelas endast för en sammanhängande 
period räknat från dagen ansökan behandlas  
av M och bakåt i tiden. 

3§  
Berättigad att efter ansökan erhålla märket 
– med iakttagande av vad nedan stadgas –
varje M-medlem som är aktiv motor-
fordonsförare och som enligt tillgängliga
upplysningar inte har gjort sig skyldig till
trafikförseelse som är betydelsefull
från trafiksäkerhetssynpunkt.

4§ 
Ansökan om märket skall skickas till Riksförbundet 
M Sverige. För att ansökan skall kunna prövas, erfordras 
att följande handlingar kommit M tillhanda: 

7§ 
Förtjänstmärket är strängt personligt och   
får inte bäras av annan person än den som 
blivit tilldelad detsamma. Märket får ej  
heller överlåtas. Har märket förkommit 
kan nytt erhållas mot ersättning. 




