MEDALJREGLEMENTE
för
Östergötlands Pistolskyttekrets
(Fastställt av kretsstyrelsen den 6/11 1958, ändrat punkt 6 den 17/1 1996)
1. Östergötlands Pistolskyttekrets förtjänsttecken utgöres av förtjänstmedalj i silver och
guld (med eklövsbandhållare och band).
2. Förtjänstmedalj - som efter tillstyrkan av kretsens medaljutskott må utdelas av kretsordföranden - kan tillerkännas den, som såsom medlem av till kretsen ansluten förening på ett förtjänstfullt sätt verkat till fromma för skyttet med tjänstepistol och övriga vapen eller som i övrigt gjort sig förtjänt av Kretsens tacksamhet.
3. Förtjänstmedalj i silver må tilldelas den, som under ett flertal år, i regel minst 10,
nedlagt ett intensivt och uppoffrande samt framgångsrikt arbete för pistolskyttet
inom den egna föreningen och härför erhållit förtjänsttecken i samma eller högre valör (om sådant finnes).
4. Förtjänstmedalj i guld må tilldelas den, som erhållit kretsens förtjänstmedalj i silver,
samt därefter under ett flertal år, i regel minst 5, på ett synnerligen förtjänstfullt sätt
fortsatt arbetet för pistolskyttet, vilket arbete skall ha kommit även andra än den
egna föreningen till godo.
5. Undantagsvis kan dock medaljen, då alldeles särskilda skäl föreligga tilldelas person,
som ej uppfyller ovanstående fordringar, men som på annat sätt gjort sig synnerligen
förtjänt av Kretsens tacksamhet.
6. Förslagsrätt beträffande förtjänstmedalj tillkommer ansluten förening genom sin styrelse samt medlem av kretsstyrelsen. Förslag från förening skall, för att vinna beaktande, å särskilt formulär ha inkommit till kretssekreteraren varje år före den 31 januari.
7. Över samtliga medaljer skall föras register. Medaljerna skola vara numrerade och
försedda med vederbörandes namn jämte årtalet för utdelandet.
8. Medalj, som utdelas på förslag av förening, skall lösas av denna, övriga medaljer bekostas av Kretsen.
9. Förtjänstmedalj skall i regel utdelas vid Kretsens årsmöte. Undantagsvis må dock
medalj utdelas vid annat tillfälle.

Till styrelsen i Östergötlands Pistolskyttekrets

Med stöd av nedanstående meritförteckning föreslås………………………………………………
medlem i ……………………………………………………….till erhållande av Östergötlands
Pistolskyttekrets förtjänstmedalj i………………………………
Den föreslagnas fullständiga namn och adress, personnummer. (tilltalsnamn understruket)
………………………………………………………………………………………………………
Adress……………………………………………………………………………………………….
Person. nr……………………………………..
Innehavda befattningar inom Pistolskytteorganisationer, (antal år i varje befattning bör anges)
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Innehar följande utmärkelser för förtjänstfull verksamhet inom Pistolskyttet eller annan frivillig
skytteverksamhet.
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….
Övriga uppgifter.
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
Undertecknad har med stöd av Kretsens Reglemente för Förtjänsttecken beslutat att föreslå
ovanstående till nämnda Förtjänsttecken/medalj.
………………………………………….
…………………………………………..
Datum……………………………………

