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Tolga 17.12.2021 

Utskrift fra vedtak i ombudsmøtet 11. desember 201 i sak 7 d 

Regler for samlagets fortjenestemedalje  

RETNINGSLINJER FOR UTDELING AV SAMLAGETS FORTJENESTEMEDALJE  

1. Historikk. Medaljen bli innstiftet av samlaget, og den ble utdelt for første gang år 
1928. Ved deling av samlaget i 1954 fikk Nord-Østerdal Skyttersamlag sin egen me-
dalje.  

2. Fortjenestemedaljens utførelse. Glatt medalje (Nr 70500) m/geværagraf Sølv forgylt 
m/samlagets emblem. Det graveres følgende på medaljen: Æresmedlem på agraf og 
navn på baksiden. Det følger med diplom med fortjenestemedaljen. 

3. Hensikten med medaljen. Medaljen skal deles ut som påskjønnelse for fremragende 
arbeid for skyttersaka innen Nord-Østerdal Skyttersamlag og/eller tilknyttede skytter-
lag. Innehaver av medaljen blir også æresmedlem i Nord-Østerdal Skyttersamlag.  

4. Til hvem kan medaljen utdeles. Kandidat til medaljen må være medlem i skytterlag til-
knyttet samlaget.  

5. Hvem kan fremme forslag: Styret i skytterlagene og samlagsstyret fremmer forslag for 
innstillingskomiteen. Samlagets innstillingskomité behandler forslaget og fremmer sin 
innstilling for samlagsstyret.  

6. Hvem bestemmer utdeling av medaljen. Samlagsstyret med 2/3–dels flertall.  

7. Hvem kan miste sin medalje. Den kan miste sin medalje som ved sin virksomhet opp-
trer til skade for skyttersaka innen samlaget. De samme instanser som bestemmer ut-
deling, avgjør også om en medalje skal trekkes inn. Forslag om å trekke en medalje 
tilbake skal behandles av samlagsstyret. Avstemming skal skje skriftlig. Medaljen 
trekkes tilbake dersom 2/3- dels flertall av et fulltallig styre går inn for det.  

8. Hvor og når skal medaljen utdeles. Utdeling av medalje bør skje i forbindelse med 
ombudsmøte.  

9. Medaljen ved livet utgang. Medaljen skal være å betrakte som en del av vedkom-
mende skytters trofeer. Fortjenestemedaljen tilfaller skytterens arvinger.  

Disse regler er vedtatt på ombudsmøte 11 desember 2021 

Ombudsmøtets vedtak: forslaget godkjennes. 
Regler for samlagets fortjenestemedalje endres i samsvar med forslaget. 



Rett utskrift 

Harry E. Tjernstad 


