Regler för utdelande av Thulinmedaljen
(från 1944)
1. Thulinmedaljen kan av Flygtekniska Föreningen utdelas i
guld, silver eller brons såsom en utmärkelse och erkänsla
för flygteknisk gärning.
a) Medaljen i guld skall endast tilldelas person, som utfört

en utomordentlig förtjänstfull flygteknisk gärning. Förslag
till dylik utdelning skall efter enhälligt beslut av
föreningens styrelse underställas
Ingenjörsveten-skapsakademiens godkännande.
b) Medaljen i silver utdelas till person, som genom
självständigt arbete, avhandling eller konstruktion främjat
den flygtekniska utvecklingen. Flygtekniska Föreningen
skall så vitt möjligt kalla vederbörande att inför föreningen
lämna redogörelse för sin insats. Utdelandet av
silvermedaljen kräver styrelsens enhälliga beslut, som
godkänts av IVA.
c) Medaljen i brons utdelas till person, som främjat
Flygtekniska Föreningen. Utdelandet av bronsmedaljen
kräver enhälligt beslut av föreningens styrelse.
2. Utdelandet av Thulinmedaljen bör om möjligt äga rum den
14 maj.
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Riktlinjer för tillämpning av regler för
Thulinmedaljen
Reglerna för utdelningen av Thulinmedaljen har inte ändrats
sedan instiftandet 1944, trots att stiftarna omöjligt kunde ha
förutsett den utomordentliga utveckling som skett sedan
dess. Dock har FTF styrelse, Thulinkommittén och IVA under
åren accepterat en något vidare tolkning, dock utan att ge
avkall på den andemening som framkommer i reglernas
inledning:
Allmänt
– Med Flygteknik menas teknik och tek-nologi avseende alla
flygande farkoster med tillhörande system och delsystem.
Farkoster och system såväl inom som utom jordens atmosfär
omfattas.
– Till belöningssfären räknas också flyg-teknikens användning
civilt, militärt och vetenskapligt.
– Praxis är att medaljen utdelas för flygteknisk gärning i
Sverige. Om syn-nerliga skäl föreligger kan medaljen utdelas
till person verksam utomlands, men med stark anknytning
till Sverige.
– Sittande ledamöter i huvudföreningens eller lokalförenings
styrelse kan ej komma ifråga för guld eller silver-medaljen.
Medaljen i guld
– Utomordentliga insatser, nationellt och internationellt,
av övergripande betydelse för svensk flygteknisk
verksamhet.
– Övergripande insatser enligt reglerna för silvermedaljen
som är av särskilt banbrytande karaktär och av stor
industriell betydelse.
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– Insatserna bör sträcka sig över avsevärd tid.
Medaljen i silver
– Insatser enligt reglerna som medfört betydande utveckling
av flygtekniken eller med avgörande betydelse för
genomförandet av visst projekt.
– Framgångsrik ledning av flygtekniskt projekt, särskilt
sådana med hög systemkomplexitet, och där den
personliga insatsen varit synnerligen framträdande.
– Nydanande utveckling av flygtekniska system, samt
metodik för framtagning av dessa. Förutsättningen bör vara
att systemet har stor betydelse för flygfar-kostens funktion
eller prestanda, eller väsentligen kräver en flygande
platt-form för sin funktion.
Medaljen i brons
– Person som varit ordförande i FTF styrelse.
– Annan person med mångårigt, särskilt betydelsefullt
engagemang i föreningen.
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