Håndbog

Afsnit:

20.
Mader Trofæet

Dato: 7. juni 2011
Side 1

af 6
Mader-trofæet er indstiftet den 3. maj 1970 i Anker Maders navn i taknemmelighed
over dennes
aldrig svigtende interesse for Flyvevåbnets Soldaterforening og store indsats i dens ledelse
gennem 25 år.

Statutter
1.

1970 er året, da F-35 DRAKEN tilgik det danske flyvevåben, og trofæet er derfor
udformet som en flyvende DRAKEN. Trofæet er skænket af SAAB fabrikkerne.
2.
Trofæet tildeles for ét år ad gangen til den enkeltperson eller gruppe, der har udvist
særlig initiativ eller har gjort en påskønnelsesværdig indsats til gavn for FSF.
3.
Overrækkelsen finder så vidt mulig sted i forbindelse med foreningens ordinære
repræsentantskabsmøde. Tilbageleveringen skal ske senest 14 dage før næste ordinære
repræsentantskabsmøde.
4.
Afgørelsen om tildeling træffes af et udvalg på 3 medlemmer, udpeget af
repræsentantskabet for ét år ad gangen, idet dog A. Mader er selvskrevet medlem af
udvalget, så længe han måtte ønske det. Dersom forudsætningerne for trofæets
overrækkelse et år ikke skønnes at være tilstede, opbevares trofæet ved A. Mader eller
ved forretningsudvalgets foranstaltning.
5.
Ethvert medlem kan fremsende motiveret forslag om, hvem der skal modtage trofæet.
Sådanne forslag fremsendes i tre eksemplarer i hver sin lukkede kuvert senest
samtidig med fristen for fremsendelse af forslag til repræsentantskabsmødet.
Fremsendelsen sker til landsformanden, der straks videresender forslagene til
medlemmerne af det i pkt. 4 nævnte udvalg.
6.
Trofæet følges af en logbog, hvori begrundelsen for hver overrækkelse indføres.
7.
Nærværende statutter er gældende indtil det ordinære repræsentantskabsmøde i 1980,
på hvilket tidspunkt der skal træffes afgørelse om trofæets fremtid.
I 1980 blev det besluttet, at trofæet skulle cirkulere mellem eksisterende ”Flyverstuer”, når det
kan opbevares i betrykkende sikkerhed under glas og lås.
Forretningsudvalget kan og skal på det ordinære forårsmøde beslutte hvor og hvem, der skal opbevare trofæet for mindst ét år. Forretningsudvalget giver holderen besked på hvor og hvornår
trofæet skal tilbage leveres.
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Dato: 7. juni 2011

Håndbog
FSF´s 40-års jubilæumstrofæ

Side: 2

Trofæet er indstiftet den 11. april 1980 i anledning af Flyvevåbnets Soldaterforenings 40-års
jubilæum.
1980 er året, da F-16 tilgik det danske flyvevåben, og trofæet er derfor udformet som en flyvende
F-16. Trofæet er skænket af General Dynamics International, USA.

Statutter
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Trofæet tildeles for ét år ad gangen til den enkeltperson eller gruppe, der har udvist
særlig initiativ eller har gjort en påskønnelsesværdig indsats til gavn for FSF.
Overrækkelsen finder så vidt mulig sted i forbindelse med foreningens ordinære
repræsentantskabsmøde. Tilbageleveringen skal ske senest 14 dage før næste ordinære
repræsentantskabsmøde.
Afgørelsen om tildeling træffes af et udvalg på 3 medlemmer, udpeget af
repræsentantskabet for ét år ad gangen. Dersom forudsætningerne for trofæets
overrækkelse et år ikke skønnes at være tilstede, opbevares trofæet ved forretningsudvalgets foranstaltning.
Ethvert medlem kan fremsende motiveret forslag om, hvem der skal modtage trofæet.
Sådanne forslag fremsendes i tre eksemplarer i hver sin lukkede kuvert senest
samtidig med fristen for fremsendelse af forslag til repræsentantskabsmødet.
Fremsendelsen sker til landsformanden, der straks videresender forslagene til
medlemmerne af det i pkt. 3 nævnte udvalg.
Trofæet følges af en logbog, hvori begrundelsen for hver overrækkelse indføres.
Nærværende statutter er gældende indtil det ordinære repræsentantskabsmøde i 1990,
på hvilket tidspunkt der skal træffes afgørelse om trofæets fremtid.

I 1990 blev det besluttet, at trofæet skulle cirkulere mellem eksisterende ”Flyverstuer”, når det
kan opbevares i betrykkende sikkerhed under glas og lås.
Forretningsudvalget kan og skal på det ordinære forårsmøde beslutte hvor og hvem, der skal opbevare trofæet for mindst ét år. Forretningsudvalget giver holderen besked på hvor og hvornår
trofæet skal tilbage leveres.

Afsnit:
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Dato: 23.apr.2012

Håndbog
FSF´s 50-års jubilæumstrofæ

Side: 3

Trofæet er indstiftet den 11. april 1990 i anledning af Flyvevåbnets Soldaterforenings 50-års
jubilæum.
1990 er året, hvor Flyvevåbnets Soldaterforening har bestået i 50 år. I denne anledning har
Lockheed Aeronatical Systems Co. I USA skænket en model af flyvevåbnets C 130, Hercules

Statutter
1.
2.

3.

4.

5.
6.

Trofæet tildeles for ét år ad gangen til den enkeltperson eller gruppe, der har udvist
særlig initiativ eller har gjort en påskønnelsesværdig indsats til gavn for FSF.
Overrækkelsen finder så vidt mulig sted i forbindelse med foreningens ordinære
repræsentantskabsmøde. Tilbageleveringen skal ske senest 14 dage før næste ordinære
repræsentantskabsmøde.
Afgørelsen om tildeling træffes af et udvalg på 3 medlemmer, udpeget af
repræsentantskabet for ét år ad gangen. Dersom forudsætningerne for trofæets
overrækkelse et år ikke skønnes at være tilstede, opbevares trofæet ved forretningsudvalgets foranstaltning.
Ethvert medlem kan fremsende motiveret forslag om, hvem der skal modtage trofæet.
Sådanne forslag fremsendes i tre eksemplarer i hver sin lukkede kuvert senest
samtidig med fristen for fremsendelse af forslag til repræsentantskabsmødet.
Fremsendelsen sker til landsformanden, der straks videresender forslagene til
medlemmerne af det i pkt. 3 nævnte udvalg.
Trofæet følges af en logbog, hvori begrundelsen for hver overrækkelse indføres.
Nærværende statutter er gældende indtil det ordinære repræsentantskabsmøde i 2000,
på hvilket tidspunkt der skal træffes afgørelse om trofæets fremtid.

I 2000 blev det besluttet, at trofæet skulle cirkulere mellem eksisterende ”Flyverstuer”, når det
kan opbevares i betrykkende sikkerhed under glas og lås.
Forretningsudvalget kan og skal på det ordinære forårsmøde beslutte hvor og hvem, der skal opbevare trofæet for mindst ét år. Forretningsudvalget giver holderen besked på hvor og hvornår
trofæet skal tilbage leveres.
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Dato: 7. juni 2011

Håndbog
FSF´s 60-års jubilæumstrofæ

Side: 4

Trofæet er indstiftet den 11. april 2000 i anledning af Flyvevåbnets Soldaterforenings 60-års
jubilæum og er en model af Flyvevåbnets nyeste flytype:”Challenger 604”.
Trofæet er skænket af det canadiske firma Bombardier

Statutter
1.

Trofæet tildeles for ét år ad gangen til den enkeltperson eller gruppe, der har udvist
særlig initiativ eller har gjort en påskønnelsesværdig indsats til gavn for FSF.

2.

Overrækkelsen finder så vidt mulig sted i forbindelse med foreningens ordinære
repræsentantskabsmøde. Tilbageleveringen skal ske senest 14 dage før næste ordinære
repræsentantskabsmøde.

3.

Afgørelsen om tildeling træffes af et udvalg på 3 medlemmer, udpeget af
repræsentantskabet for ét år ad gangen. Dersom forudsætningerne for trofæets
overrækkelse et år ikke skønnes at være til stede, opbevares trofæet ved forretningsudvalgets foranstaltning.

4.

Ethvert medlem kan fremsende motiveret forslag om, hvem der skal modtage trofæet.
Sådanne forslag fremsendes i tre eksemplarer i hver sin lukkede kuvert senest
samtidig med fristen for fremsendelse af forslag til repræsentantskabsmødet.
Fremsendelsen sker til landsformanden, der straks videresender forslagene til
medlemmerne af det i pkt. 3 nævnte udvalg.

5.

Trofæet følges af en logbog, hvori begrundelsen for hver overrækkelse indføres.

6.

Nærværende statutter er gældende indtil det ordinære repræsentantskabsmøde i 2010,
på hvilket tidspunkt der skal træffes afgørelse om trofæets fremtid.
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Dato: 7. juni 2011

Håndbog
70 års jubilæumstrofæ

Side. 5

Trofæet er indstiftet den 11. april 2010 i anledning af Flyvevåbnets Soldaterforenings 70-års
jubilæum.
2010 er året, hvor Flyvevåbnets Soldaterforening har bestået i 70 år. I denne anledning har FTK
skænket denne model af Flyvevåbnets C 130 J. Hercules – Produceret af Lockheed Aeronautical
Systems Co. USA

Statutter
1.

Trofæet tildeles for ét år ad gangen til den enkeltperson eller gruppe, der har udvist
særlig initiativ eller har gjort en påskønnelsesværdig indsats til gavn for FSF.

2.

Overrækkelsen finder så vidt mulig sted i forbindelse med foreningens ordinære
repræsentantskabsmøde. Tilbageleveringen skal ske senest 14 dage før næste ordinære
repræsentantskabsmøde.

3.

Afgørelsen om tildeling træffes af et udvalg på 3 medlemmer, udpeget af
repræsentantskabet for ét år ad gangen. Dersom forudsætningerne for trofæets
overrækkelse et år ikke skønnes at være til stede, opbevares trofæet ved forretningsudvalgets foranstaltning.

4.

Ethvert medlem kan fremsende motiveret forslag om, hvem der skal modtage trofæet.
Sådanne forslag fremsendes i tre eksemplarer i hver sin lukkede kuvert senest
samtidig med fristen for fremsendelse af forslag til repræsentantskabsmødet.
Fremsendelsen sker til landsformanden, der straks videresender forslagene til
medlemmerne af det i pkt. 3 nævnte udvalg.

5.

Trofæet følges af en logbog, hvori begrundelsen for hver overrækkelse indføres.

6.

Nærværende statutter er gældende indtil det ordinære repræsentantskabsmøde i 2020,
på hvilket tidspunkt der skal træffes afgørelse om trofæets fremtid.

