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Ansökan/Nominering
till Årets stipendie och prismottagare
Föreslagen stipendie/pris mottagare

Avser År

Namn

Födelseår

Adress

Telefon

Postnummer och ort

E-post

Vilket stipendie/pris nomineras ovan till?
Textat vilket stipendie/pris om pappersblankett

Välj vilket stipendie/pris om digital blankett

Klicka här och välj pris

Motivering (för det aktuella stipendie/priset)

Förslagställare*
Inlämningsdatum

Ort
Antal

Namn
Bilagor bifogas
Adress

Telefon

Postnummer och ort

E-post

Till ansökan kan bilaga/bilagor/upplysningar bifogas.

Blanketten sänds till

Sigtuna kommun
Kultur- och fritidsförvaltning
195 85 MÄRSTA

SIG Stipendier 2017-01

E-post: kulturochfritid@sigtuna.se
* "Personuppgifterna med anledning av detta samtycke behandlas enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) och den svenska Dataskyddslagen."

Postadress

Besöksadress

Telefon

195 85 Märsta

Södergatan 20, Märsta

08-591 260 00 vx

E-post

kulturochfritid@sigtuna.se

Org.nr

212000-0225

Reglementen för
Årets stipendie och prismottagare
Reglemente för utdelning av pris till årets ungdomsledare
§1
Pris till årets ungdomsledare utdelas för ett intressefyllt och framgångsrikt aktivt ledarskap
inom fritidsverksamheten i Sigtuna kommun.
§2
Mottagare av pris till årets ungdomsledare beslutas av kultur- och fritidsnämnden.
§3
Pristagare utses varje år.
§4
Att pris kan ansökas ska annonseras i exempelvis lokaltidning och på annat lämpligt sätt.
Ansökan om stipendium eller pris, eller förslag till densamma, ska vara kultur- och
fritidsnämnden tillhanda senast tre veckor innan nämndbeslut.
§5
Nominering av pristagare lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen som kan ges av annan
person eller organisation och ska då vara åtföljt av särskild motivering. Pris utdelas även efter
förslag inom nämnden.
§6
Utmärkelsen kan tilldelas samma person endast en gång.
§7
Kultur- och fritidsnämnden ser gärna att pristagare är en ambassadör för det goda
ledarskapet och aktivt för det vidare ut i kommunens övriga föreningsliv. Utmärkelsens storlek
ska utgå med belopp som varje år fastställs i detaljbudget.
Reglemente för utdelning av Kulturpris och Kulturstipendium
§1
Sigtuna kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull
verksamhet inom skilda kulturella områden. Det delas ut till person, som är bosatt i Sigtuna
kommun eller på annat sätt har anknytning till kommunen. Stipendiaten ska vara en person
som är i början av sin konstnärliga/kulturella bana.
Sigtuna kommuns kulturpris är avsett att delas ut till person som utför eller har utfört ett
förtjänstfullt kulturellt arbete i och för Sigtuna kommun. Det delas ut till person som är bosatt i
Sigtuna kommun eller på annat sätt har anknytning till kommunen.
§2
Mottagare av kulturstipendium och kulturpris beslutas av kultur- och fritidsnämnden. Till
nämndens överläggningar kan i lämplig utsträckning experter inom skilda kulturella områden
inkallas.
§3
Stipendiat och pristagare (en eller flera av vardera) utses varje år.
Att stipendium och pris kan ansökas ska annonseras i exempelvis lokaltidning och på annat
§4
lämpligt sätt. Ansökan om stipendium eller pris, eller förslag till densamma, ska vara kulturoch fritidsnämnden tillhanda senast tre veckor innan nämndbeslut.
§5
Ansökan om stipendium och pris lämnas till kultur- och fritidsförvaltningen. Till ansökan
ska de intyg och andra handlingar som sökanden önskar åberopa bifogas. Förslag till stipendiat
och pristagare kan även ges av annan person eller organisation och ska då vara åtföljt av
särskild motivering. Stipendium och pris utdelas även efter förslag inom nämnden.
§6
Pris och/eller stipendium kan tilldelas samma person endast en gång.
§7
Utmärkelsernas storlek ska utgå med belopp som varje år fastställs i detaljbudget. Om
nämnden finner det motiverat kan enbart stipendium, eller enbart pris, utdelas. Kultur- och
fritidsnämnden ser gärna att pristagare är en ambassadör för det goda ledarskapet och aktivt
för det vidare ut i kommunens övriga föreningsliv. Utmärkelsens storlek ska utgå med belopp
som varje år fastställs i detaljbudget.

Postadress

Besöksadress

Telefon

195 85 Märsta

Södergatan 20, Märsta

08-591 260 00 vx

E-post

kulturochfritid@sigtuna.se

Org.nr

212000-0225

