
KRETSHANDBOKEN

STADGAR
för utdelande av Västernorrlands läns Pistolskyttekrets förtjänstmedalj

§ 1

Kretsens förtjänstmedalj är instiftad för att utdelas som erkännande för förtjänstfullt 
och gagnrik verksamhet till pistolskyttets främjande och utveckling inom 
Västernorrlands läns Pistolskyttekrets.

§ 2

Medaljen, som präglas i valörerna guld och silver, är försedd med band i färgerna 
blått-vitt-rött i lika proportioner som i länsvapnet. På framsidan återfinns länsvapnet i 
vars mitt är placerad en upprättstående hjullåspistol. Vapnet är omgivet med text 
"Västernorrlands läns Pistolskyttekrets". Medaljstorleken är 35 x 16 mm. På 
medaljens frånsida, som är slät, skall ingraveras mottagarens namn, årtalet samt 
anledningen för tilldelandet.

§ 3

Medaljen utdelas i guld resp. silver enl följande bestämmelser:

Guldmedaljen  utdelas i regel för förtjänstfull verksamhet, som huvudsakligen har 
eller haft pistolskytterörelsen inom hela Västernorrlands län som mål och kan endast 
tilldelas allmänt aktad person, som i ledande ställning inom pistolskyttet under lång 
tid eller på annat utomordentligt sätt ådagalagt synnerliga förtjänster om 
pistolskyttets utveckling inom länet.

Silvermedaljen  utdelas i regel för förtjänstfullt arbete inom pistolskyttekretsen eller 
pistolskytteförening och tilldelas endast allmänt aktad person är eller varit medlem 
av kretsstyrelsen eller föreningsstyrelse eller som eljest nedlagt ett gagn rikt och 
förtjänstfullt arbete för pistolskyttets bästa inom sin ort.

§ 4

För bibehållande av medaljens värde skall tilldelningen ske mycket restriktivt. 
Sålunda bör i regel årligen utdelas endast 1 guldmedalj samt 2 silvermedaljer.

§ 5

Förslag omtilldelande av förtjänstmedalj i guld eller silver kan framställas av 
kretsstyrelsens ordförande, av ledamot i kretsstyrelsen samt av föreningsstyrelse, 
åtföljt av motivering och meritförteckning. Inkomna förslag granskas och prövas av 
kretsstyrelsen, som äger beslutanderätt.

§ 6

Förslag om tilldelande av förtjänstmedalj skall ha inkommit till kretsstyrelsen före 
utgången av löpande kalenderår. Ärendet kommer därefter att behandlas till årsmötet 
påföljande år.

§ 7

Överlämnande av förtjänstmedaljer bör om möjligt äga rum vid pistolskyttekretsens 
årsmöte. Förteckning över utdelade förtjänstmedaljer skall föras av kretssekreteraren.

Ovanstående stadgar är antagna och fastställda vid Pistolskyttekretsens årsmöte på 
Lv 5 i Sundsvall den 8 mars 1959.
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