KAK:s förtjänstmärke

Till:
KAK / Kungliga Automobil Klubben
Box 56038
102 17 STOCKHOLM

(för yrkesbilister)
Ansökningstid:
1 oktober - 31 januari

Till erhållande av KAK:s förtjänstmärke av ................ graden föreslås
1, 2 eller 3

Namn: .....................................................................................................................................................................
(fullständiga för- och efternamn, tilltalsnamnet understruket eller med VERSALER)

Tidigare efternamn: ........................................................................................................................... .................
Personnummer:

____ - __ - __ - ____

Bostads- och postadress: ........................................................................................................................... ........
...............................................................................................

Tel: ..................................................................

Innehar KAK:s förtjänstmärke av .................. graden sedan år ............
Årlig körsträcka omkring ...................... mil.
Anställd hos .........................................................................................................................................................
(nuvarande arbetsgivare + adress)

som ................................................................................ sedan (datum och år) ........................................
Har kört för egen räkning i yrkesmässig trafik, sedan (datum och år) ........................................
Föregående anställningar:
Arbetsgivare:

Anställd som:

Anställningstid: från-till (datum och år)

...........................................

.............................................

…………………………………….................

...........................................

.............................................

………………………………………............

...........................................

...............................................

………………………………………………

...........................................

...............................................

.......................................................................

Körkortet:

� har varit återkallat under tiden (från-till, datum och år) .....................................................
� har icke varit återkallat

Har för trafikförseelse ådömts frihetsstraff, böter eller varning:
Förseelsens art

Tidpunkt

Straff

Ådömd den

................................................................................................................................................................................

Aktuellt utdrag ur belastnings- och vägtrafikregistret, vilka ej får vara äldre än från 1 oktober,
skall bifogas.
Information och blankett för utdrag ur belastningsregistret återfinns på www.polisen.se
Registerutdrag ur vägtrafikregistret erhålles från Transportstyrelsen, www.transportstyrelsen.se
(Blankett för ansökan finns även sist i denna pdf)

INTYG
gällande KAK:s förtjänstmärke för yrkesförare
Undertecknad, som ansvarar för att lämnade upplysningar är riktiga, anser att den föreslagne
(namn på sökande) …………………………………………………… är en duglig, erfaren,
omdömesgill och pålitlig förare och att tjänstgöringen varit av sådant slag att dessa egenskaper
kommit till sin rätt. Jag är medveten om att märket icke är att betrakta som utmärkelse för lång
och trogen tjänst utan utgör en uppmuntran och belöning för skickliga och erfarna förare.
Ort: .......................................................

datum: .......................

Namn: ........................................................................................................................................
Titel: ........................................................
Bostads- och postadress: ............................................................................................................
Tel: .........................................

� Är medlem i KAK
� Är icke medlem i KAK

Undertecknad, som anser sig fullt opartisk och ojävig, är fullt förtrogen med de grunder efter
vilka förtjänstmärket utdelas. Jag har en på egna iakttagelser stödd ingående kännedom om den
föreslagna och förordar därför ovanstående ansökan.
.............................................den ............ / ............ ..............
Namn: ........................................................................................................................................
Titel: ........................................................
Bostads- och postadress: ...........................................................................................................
Tel: .........................................

� Är medlem i KAK
� Är icke medlem i KAK

Härjämte bifogas:
a) utdrag ur belastningsregistret från Rikspolisstyrelsen (se ovan)
b) utdrag ur Vägtrafikregistret från Transportstyrelsen (se ovan)
c) bevittnade betygsavskrifter beträffande föregående anställningar.
Den stadgade avgiften:

för märket av 1:a graden 800 kr
för märket av 2:a graden 500 kr
för märket av 3:e graden 300 kr

Avgiften översändes samtidigt med ansökan till KAK:s Bankgiro nr 651-8393.
Avgiften återbetalas om förslaget icke bifalles.

REGLEMENTE
för
KAK:s FÖRTJÄNSTMÄRKE för Yrkesförare
Fastställd den 11 mars 1980
1.

I avsikt att uppmuntra och belöna bilförare, som ådagalagt utmärkta förtjänster inom
yrket, har KAK instiftat ett förtjänstmärke, vilket jämte diplom kan tilldelas därtill
förtjänta förare.

2.

Förtjänstmärket förekommer i tre grader, nämligen:
Förtjänstmärke av 1:a graden, 2:a graden och 3:e graden.

3.

För att ifrågakomma till KAK:s förtjänstmärke, skall den föreslagna vara välfrejdad,
samt ha visat:
a) högt uppdriven körskicklighet samt förmåga att bemästra de svårigheter som
körning under prövande förhållanden kan innebära;
b) lojalt iakttagande av gällande föreskrifter för trafik med motorfordon;
c) hänsynsfullt uppträdande mot andra vägfarande;
d) nykterhet och ordentlighet;
e) ansvarskänsla och gott omdöme.

4.

För erhållande av förtjänstmärke skall den föreslagna med goda vitsord ha tjänstgjort
som förare av bil, lastbil eller buss utan nämnvärda avbrott i:
a) för märke av 3:e graden, minst fem år
b) för märke av 2:a graden, minst tio år
c) för märke av 1:a graden, minst femton år

5.

Den föreslagna får under de i punkt 4 angivna tidsperioderna ej ha givit anledning till
allvarligare anmärkning av något slag och får ej under de senaste fem åren eller, vid
ansökan av märket av 1:a graden om den föreslagna inte innehar märket av 2:a graden, de
senaste 10 åren ha gjort sig skyldig till sådan förseelse eller i övrigt framfört motorfordon
på sådant sätt att trafiksäkerheten kan ha äventyrats. Detta ska styrkas med utdrag ur
belastnings- och vägtrafikregistren och bevittnade betygskopior (se ansökningsblankett).
Där synnerligen starka skäl åberopas, kan förtjänstmärket tilldelas förtjänt förare, även
om fordringarna enligt punkt 4 beträffande tjänstgöring icke är uppfyllda. Fordringarna
i övrigt må icke eftersättas.
De i punkt 4 omnämnda tidsperioderna skall räknas fram till den 1 oktober det år ansökan
inlämnas. Utdrag ur belastnings- och vägtrafikregistren måste följaktligen gälla
minst tiden fram till sistlidna 1 oktober.

6.

Förtjänstmärke är belagd med avgift, vilken - sedan avdrag gjorts för kostnaderna tillfaller KAK:s chaufförsfond.
Avgiften, vilken skall insändas med ansökningshandlingen, återbetalas därest ansökan
ej bifalles.
Avgiften utgår för märke av:
a) 1:a graden (guld)
800 kr
b) 2:a graden (silver)
500 kr
c) 3:e graden (brons)
300 kr

