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§ 1.
Wallberg-medaljen är instiftad till erkännande av Börje Wallbergs stora
framgångar inom internationell utställningsfilateli samt för hans värdefulla och
mångåriga insatser för svensk filateli i allmänhet i samband med internationella
utställningar.

§ 2.
Wallberg-medaljen som präglas i förgyllt silver i 18 storleken, tilldelas
utställare som på internationella utställningar, med patronage av FEPA eller
F.I.P., erhållit minst 10 stycken medaljer av valörerna Guld eller Stor Guld
och/eller till utställare som erhåller ”Grand Prix d’Honneur” i ”Championship
Class” vid av F.I.P. sanktionerad utställning.
Wallberg-medaljen kan bara tilldelas samma utställare vid ett tillfälle.

§ 3.
Wallberg-medaljen utdelas som regel vid prisutdelningen (palmarès) på den
nationella utställning som hålls närmast efter att utställaren uppfyllt kriterierna
enligt detta reglemente. Medaljen kan vid sådan prisutdelning även tilldelas
postumt till utställare som först efter detta reglementes fastställande uppfyller
kriterierna.

§ 4.
Följande kriterier skall uppfyllas för att en utställare skall tilldelas Wallbergmedaljen.
a) 10 stycken medaljer av valörerna Guld eller Stor Guld skall vara erhållna vid
internationell utställning med patronage av FEPA eller F.I.P. Minst en medalj
skall vara erhållen efter detta reglementes fastställande.
b) Medaljer erhållna i såväl bedömningsklass (klass med av F.I.P. fastställd
SREV) som i ”Championship Class” skall räknas, dock räknas inte medalj
erhållen i inbjuden klass eller klass under prövoperiod.
c) Medaljer behöver inte erhållas för ett och samma exponat, det är
utställarens totala framgångar inom utställningsfilatelin som skall utgöra
grund för tilldelandet.
d) Utställare som efter detta reglementes fastställande erhåller ”Grand Prix
d’Honneur” i ”Championship Class” vid utställning med patronage av F.I.P.
skall tilldelas medaljen oavsett det totala antalet erhållna medaljer av
storleken Guld eller Stor Guld.
e) Samtliga medaljer eller ”Grand Prix d’Honneur” skall vara erhållna för
exponat som utställs av utställare vilken representerar Sverige.
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§ 5.
För utdelandet av Wallberg-medaljen konstitueras en särskild kommitté,
medaljkommittén, bestående av tre medlemmar. Medlemmarna skall utgöras av
Förbundsordföranden i Sveriges Filatelist-Förbund, Ordföranden i Utställningskollegiet samt Sveriges Filatelist-Förbunds representant i Utställningskollegiets
styrelse. Den förstnämnda är tillika medaljkommitténs beskyddare och den
senare dess sekreterare.

§ 6.
Medaljkommittén skall ha ekonomin skild från Sveriges Filatelist-Förbund och
ekonomiska medel för kommittén skall erhållas genom donationer.

§ 7.
Medaljkommittén ansvarar för att de utställare som uppfyller kriterier enligt § 4
tilldelas medaljen.

§ 8.
Medaljkommittén ansvarar för att det vid utdelningstillfället tillkännages de
meriter som legat till grund för tilldelandet. Dessa meriter skall även framgå av
ett till medaljen hörande diplom.

§ 9.
Medaljkommittén ansvarar för att en förteckning över alla mottagare hålls
aktuell.

§ 10.
Medaljkommittén ansvarar för att exponat som utgör grund för tilldelning, om
möjligt, dokumenteras för framtiden. Detta kan exempelvis ske som
fotostatkopior i färg eller som digitalt media.

Initiativ till instiftandet av Wallberg-medaljen kommer från Utställningskollegiet. Detta reglemente är upprättat av Utställningskollegiets styrelse efter
hörande av Börje Wallberg och det har godkänts för tillämpning av Sveriges
Filatelist-Förbunds Förbundsstyrelse 2007-08-28.

