EDRs Nåleregulativ
EDRs emblem findes i seks forskellige udførelser:

1. EMBLEMET I SØLV OG SORT EMALJE:
Bæres af medlemmer og udleveres ved indmeldelse i EDR.
Kan i øvrigt købes til den til enhver tid gældende pris.

2. EMBLEMET I SØLV OG RØD EMALJE:
Bæres af:
Diplom manager
Fanebærer
Field Day manager
Forretningsfører
HF-contest manager
HF-manager
Hovedbestyrelsesmedlemmer
Hovedredaktør
IARU/NRAU-kontakt
Landsformand
Lokalafdelingsformænd
Protektor
QSL-manager
SWL manager
Teleudvalgsmedlemmer
VHF/UHF/Mikrobølge contest manager(s)
VHF/UHF/Mikrobølge manager(s)
Emblemerne gives til ejendom, men bæres kun så længe vedkommende beklæder hvervet.
Dette gælder ikke emblemerne til lokalafdelingsformænd, idet nålen tilhører afdelingen og skal
overgives fra den afgående til den tiltrædende formand.

3. EMBLEMET I SØLV OG BLÅ EMALJE:
Denne nål er EDRs hædersnål og kan tildeles et EDR- medlem for:
a) et afsluttet arbejde til gavn for EDR,
b) som amatør at have udført et samfundsgavnligt arbejde.

4. EMBLEMET I SØLV MED BLÅ EMALJE OG EGELØV:
Denne nål er EDRs æresnål og tildeles kun EDRs æresmedlemmer, jvf. vedtægterne. Ajourført den 16.
april 1997 Afsnit C-05 Side - 2

5. EMBLEMET I SØLV OG GUL EMALJE:
Denne nål er afdelings æresnål.
HB kan efter indstilling fra en afdelingsbestyrelse tildele den gule nål til et medlem,
der gennem en årrække har gjort en ekstraordinær indsats for sin afdeling. Det forudsættes, at det
pågældende medlem bliver kontingentfri i afdelingen.

6. EMBLEMET I GULD OG SORT EMALJE:
Denne nål er EDRs 25-års nål og tildeles, efter ansøgning, de af EDRs medlemmer der var været
medlem i uafbrudt 25 år.
Nålen erhverves ved at indsende en ansøgning til EDRs kontor, indeholdende medlemsnummer samt
en adresseret svarkuvert.

Noter:
# Reglerne for emblemet i sølv og rød emalje (pkt. 2.) er ændret på bestyrelsesmødet
den 17./18. august 1991.
De personer, der pr. denne dato har den røde nål, beholder den, selv om de ikke er nævnt i
ovenstående.
# Ændret på RM-mødet den 11. oktober 1992 (tilføjelse af fanebærer under pkt. 2.)
# Den i punkt 6 nævnte nål er vedtaget indført på Hovedbestyrelses mødet d. 8. oktober 2011.

