
& SALA 2017v0513-(216)

KOMMUN 93:c rx UU '10P? %s
) /  /[ INFORMATION

SWWM'MUN
Kommunstyrelsens förvaltning

Ink. 2017 -09— 2 ?
Diarienr Ak -  _loj? if ,I (=”) () italiana-:;

INFORMATION

Föreningsledarstipendiet Sala Kommun

Kultur- och fritidsnämnden  i  Sala kommun delar årligen ut ett Föreningsledarstipendium

Föreningsledarstipendiet delas ut för "Välförtjänt ideell ledarinsats inom föreningslivet i

Sala" och delas lika mellan stipendiaten och den förening där ledaren är verksam.

Stipendiet kan sökas av förening eller annan samt föreslås av ledamot eller ersättare i

kultur- och fritidsnämnden fram till beslut.

Ansökan ska!! vara inkommen senast  1  oktober

Stipendiet för  2017  är på 32 000 kr

SALA KOMMUN Besöksadress: Norra Esplanaden SJ Sala Roger Nilsson

Kommunstyrelsens förvaltning Växel: 022434 70 00 kontorschef

Box 304 Fax: 02247188 50 roger,nilsson©5ala,se

733 25 Sala kommun.infc©sala.50 Direkt10224—74 7‘8 21

www.salase



NORMER  FÖR  SALA KOMMUNS FÖRENINGSLEDARSTIPENDIUM

§l

Sala kommuns föreningsledarstipendium delas ut för ”Välförtjänst ideell ledarinsats inom

föreningslivet i Sala”.

§  2
Stipendiet kan sökas, med motivering av förening eller föreslåsav ledamot i kultur- och

fritidsnämnden

§ 3

Salakommuns föreningsledarstipendium utdelas av kultur- och fritidsnämnden

Nämndens beslut, som inte går att överklaga, skall kortfattat motiveras.

§ 4

Stipendiesumman uppgår för varje år till det belopp kommunstyrelsen anvisar för ändamålet.

Kultur— och fritidsnämnden äger rätt att uppdela stipendiesumman enligt egen bedömning på

lämpligt antal mottagare

Stipendiet delas lika mellan stipendiaten och den förening där ledaren är verksam.

&5
Utdelningen av föreningsledarstipendiet sker vid tidpunkt och under former som kultur— och

fritidsnämnden fastställer.

§ 6
Det ankommer på kommunstyrelsen att förklara stipendiet till ansökan ledigt genom

kungörelse på kommunens anslagstavla, annonsering i pressen och på annat lämpligt sätt.



1

FÖRTECKNING ÖVER SÖKANDE TlLL FÖRENINGSLEDARSTIPENDIUIVI

2017

Namn Text

Magnus Nordlund Magnus speciella föreningsinsatser i Silvköparens

Vattenskidklubb omfattar hela föreningen

där han alltid ser till föreningens bästa.

Som omfattar alla ungdomars träningsframgångar.

Han framför dragbåten de flesta dagarna

i veckan under halvåret då båten är i sjön, ser till

anläggningens skötsel och är ute på

tävlingar runt i landet med övriga

medlemmar under vattenskidsäsongen.

Ida Holmér ida är en tjej som inte är rädd att lära sig nya saker, hon är en klippa

för Salaortens Ryttarförening, en som alltid ställer upp, fixar och löser

uppgifter. Hon är en bra förebild för barn och ungdomar i föreningen

och är väldigt uppskattad som ledare på aktiviteter för dem.

Ida är alltid glad, positiv och lugn samt har en förmåga att se saker

objektivt, hon kommer med nya idéer och aktiviteter som gör att hon är

en stor del i att föra föreningen framåt isitt arbete. ida är bra naturlig

ledare och förebild som förtjänar att bli uppmärksammad som en god

föreningsledare för hennes föredömliga arbete i Saiaortens

Ryttarförening. Vi ser stor potential i Ida och ser framemot att se

henne växa i fler uppgifter och ledarroller med Salaortens

Ryttarförening.

Stefan Ekström Stefan har under flera år drivit utveckling för daminnebandy i IBK Sala.

Han utvecklar och utbildar damerna/tjejerna utifrån deras nivå, han ser

både gruppen och jaget i laget. Stefan driver även föreningsutveckling

med sitt värdegrundsarbete och implanteringen av SiU-modelleni

föreningen. Stefan är en inspiratör för spelare och ledare iföreningen,

där han gärna delar med sig av sina kunskaper och idéer. Han engagerar

sig i fler lag, där önskan finns med glädje.
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1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

FÖRENINGSLEDARSTIPENDIUM

Person

Tomas  Kumlin

Bernt  Wallin

Mona Hedberg

Karl-Erik Hedberg

Per-Åke Svärd

Tomas Eriksson

Bo  Sjöström

Hans  Johansson

Per-OlofAlvebris

Tohbbe Lindblom

Bjömlhbom

JohannaKettunen

Rolf Sellmar

Josefin Kvist

Johan Lindell

Stig Hagström

Kajsa Westerdahl

Örjan Johansson

Ove Jansson

Förening

Sala Idrottssällskap

Idrottsföreningen Kamra-

tema Sala

Ransta [K

Norrby SK

Silvköparens Vatten-

skidklubb

Motivering

Mångårigt, engagerande ledargärning inom

basketsporten

Mångårigtengagerande ledargärning inom IFK

Sala

Eldsjälar är nödvändiga för föreningslivet. KL

tur- och fritidsnämnden har funnit tre sådana i

Ransta.

Mångårigtideelt arbete inom Ransta IK

Två engagerade och engagerande föreningsle-

dare som har sportsmannaanda, kamratskap

och socialt engagemang som honnörsord.

Sportfiskeklubben Silver- För deras mångåriga, storslagna ungdomsle-
fiskarna

Amatörteaterforeningen

Cameleontema

Sala Skyttegille

Västerfåmebo AIK

SalaHF

dargäming.

För deras mångåriga, storslagna ungdomsle-

dargärning.

För hans haivsekellånga, alltid lika engage-
rande, ideella ledarskap inom Sala skyttegille.

För ett ledarengagemang utöver det vanliga där

hon ger ungdomar i Västerfärnebo möjlighet att
utöva Sveriges största idrott—fotboll.

För deras sätt att få barnen i centrum med ett

metodiskt och pedagogiskt arbete, där lag-

känsla och samhörighet kommer i första hand.



2003 Inga ansökningar.
Nämnden  beslutade

att ej dela ut ngt sti-
pendium, KuF  §  91

2004  AIfJohansson

2005  Jeanette  Hellström

2006 Evy Johansson

Anders Englund

IFK Sala, gångsektionen

Sala Silverstaden  IB

Sala OK

Grällsta IF

För mångårigt och hängivet  arbete  för
gångsporten bland ungdomar  i Sala  kommun.

Hon har genom sitt positiva sätt uppmuntrat
flickorna samt engagerat föräldrarna.

För deras hängivna ideella arbete för barn och

ungdom inom sina respektive Föreningar.

KFN §  1 14, 2007—1 1-13: Stipendiesumman höjs från 10.000:- ti1116.000:-

2007 Kenth Eriksson

Nils Pehrsson och

Hans Larsson

2008 ÅkeLanz

2009 Patrik Johansson

2010  Lena  Lundqvist

Sala Bandy

saIaHockey

IFK Sala

Sala Silverstaden inne-

bandyklubb

SORF

Förderas uppoffrande Iedararbeten inomtvå
klassiska vinteridrotter.

Försitt mångåriga ideella ledarskap i IFK Sala.

Som mångårig ambassadör får innebandyn i
Sala.

För hennes hängivna och mångåriga arbete
inom ridsporten i Sala.

KFN § 82, 2011—06—21:Stipendiesumman höjs från 16.000:- til 132.000:-

201  1  Johan Lööv och

Peter Larsson

2012 Lotta Holmer

2013 Liisa Juthberg

Helena Wendelin

Sätra IF

Grällsta IF

Seiryoku Zenyo Judo

IFK Sala

För deras insatser och engagemang vad
gäller Iängdsskidåkning för barn i Sätra  IF

Förhennes mångåriga Iedarinsatser inom
framför allt flickidrotten

Försin långa och starka insats för

SZJ bland  ungdomarna i Sala
För sitt stora mångåriga engagemang inom
IFK Sala, Friidrott, framfårallt får barn

och ungdomar.



2014

2015

2016

Maude Lindqvist

Mikael  Borlund

Janne Eriksson

Bo Kihlström

För sina  outtröttliga
Sala HandbollS- insatser och med koll påf" . .
orening allt, här hon  alla

kännetecken fören eldsjäl.

Sala  Simsällskap För deras inspirerande
Grällsta IF och gedigna insatser

inom respektive idrott

Sala Folkets Park  & För välförtjänst ideell
Husförening UPA ledarinsats inom

föreningslivet i Sala.
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Sala Kommun

Box 304, 733 25 Sala

kommun.info©sala.se, 0224—74 70 00

Ansökan om föreningsledarstipendium

V1. Ansökan

Skicka in din ansökan senast  1  oktober till:

Kultur och fritid

Box 304

733 25 Sala kommun

Du kan även mejla din ansökan till:

kulturfritid©salase

Jag vill nominera följande föreningsledare

Namn

Magnus Nordlund

Födelseår

1970

Postnummer

"(3396

Telefon, dagtid

0705844612

Erfarenhet som ideell föreningsledare

SALA KOMMUN
Kommunstyrelsens förvaltning

Ink. 2017 "09—25

Marlen? Aktbilaua

ZUI '6- 2

Förening

SilvköparensVattenskidklubb

Adress

Gullvalla 200

Ort

Sala

E-postadress

nordlundmagnus©msncom

Ungdomsledare, dragbåtsförare och tränare i Silvköparens Vattenskidklubb.

Motivering för föreningsledarstipendium

Magnus speciella föreningsinsatser omfattar hela föreningen där han alltid ser till föreningens bästa som omfattar alla ungdomars
träningsframgångar, framför dragbåten de flesta dagarna i veckan under halvåretdå den är i sjön, sertill anläggningen med bl.a.
aniäggnings skötsel och är ute pa tävlingar runt i landet med övriga medlemmar under vattenskidsäsongen.

Jag som nominerar

Förening eller enskild person kan föreslå föreningsledarstipendiat. Det går inte att nominera sig själv.

Namn

Bosse Sjöström

Telefon, dagtid

0706282245

Referenser

Referens  1

Namn

PeterAndersson

E-postadress

storpeter.andersson©gmailcom

Förening

Silvköpa rens Vattenskid klu bb

E-postadress

bosse©svskse

Telefon, dagtid

0704249210

Sida 1av 2
Löpnummer34427
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Referens 2

Namn Telefon, dagtid

Anton Sjöström 0707518360

E-postadress

anton@svsk.se

Sida  2  av 2

Löpnummer 34 427



Lina  Ahlm

Från: Bosse Sjöström <bosse@svsk.se>

Skickat: den 24 september 2017 12:33

Till: KFF

Ämne: Ansökan föreningsledarstipendium
Bifogade filer: Ansökan om föreningsledarstipendium  *  2017—09—24.pdf

Till

Kultur ochfrfticz'
Box 304

733 25 Sala kommun

kulturfiitidgfisalase

Ansöker härmed enligt bifogad bilaga.

Yours,

Bo Sjöström
bosse@svsk.se

+46 70 62 82 245

1
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Sala  Kommun

Box 304, 733 25 Sala

kommun.info©sala.se, 022434  70 00

Ansökan om föreningsledarstipendium

Y'l. Ansökan

Skicka  in din ansökan senast 1oktober  till:
Kuitu r och  fritid

Box  304

733 25 Sala  kommun

Du kan även  mejla  din ansökan till:

kuiturfritid©sala.se

Jag vill nominera följande föreningsiedare

Namn

ida Holmer

Födelseår

1996

Postnummer

73331

Telefon, dagtid

OTG—054371?

Erfarenhet som ideell föreningsiedare

mmwm“
Kommunstyrelsens förvaltning

Ink. 2017 -09- 19

"Diarienr! V10 Aktbilaga

Förening

Salaortens Ryttarförening

Adress

Hyttgatan BC

Ort

Sala

E-postadress

ida_96©iive.se

Ida har varit verksam i Salaortens Ryttarförening sedan hon var  6  år. Hon blev aktiv i ungdomssektionen när hon var 14 år och har
deltagit där sedan dess, hon har varit ordförande i ungdomssektionen och fått pris för årets ungdomsledare i Västmanland år  2015  och
har senaste 2 åren suttit med i föreningens stora styrelse. Under senaste året har ida även tagit en stor roll inom tävlingsverksamheten
i hoppning på sorfdär hon lärt sig uppgifterna i sekretariatet samt är med och lär upp nya personer hur det går till. Hon har även nu i
höst gått in som stöd för vår ungdomssektion som består av lite yngre mer oerfarna ungdomar.

Motivering för föreningsledarstipendium

Ida är en tjej som inte rädd för att lära sig nya saker, hon är en klippa för föreningen, en som alltid ställer upp, fixar och löser uppgifter.
Hon är en bra förebild för barn och ungdomar i föreningen  och  är väldigt uppskattad som ledare på aktiviteter för dem. Ida är alltid
glad, positiv  och  lugn samt har en förmåga att se saker objektivt, hon kommer med nya idéer  och  aktiviteter som gör att hon är en stor
del av att föra föreningen framåt i sitt arbete. ida är en bra naturligiedare och förebild som förtjänar att bli uppmärksammad som en
god föreningsledare för hennes föredömliga arbete i Salortens Ryttarförening. Vi ser stor potential i Ida och ser fram emot att se henne
växa i fler uppgifter och ledarrolier med Salaortens Ryttarförening.

Jag som nominerar

Förening eller enskild person kan föreslå föreningsledarstipendiat. Det går inte att nominera sig själv.

Namn

Emma Öqvist

Telefon, dagtid

OTC-22947503

Referenser

Förening

Salaortes Ryttarförening

E-postadress

emma@sorf.nu

Sida 1av 2

Löpnummer 33 747



&. SALA
KOMMU  N

Referens  1

Namn Telefon, dagtid

Sara Westholm 070-5272018

E-postadress

sara.westholm©nshorse.se

Referens 2

Namn Telefon, dagtid

Wictor Gustavsson- Ekh 070—0433222

E-postadress

wgustavssone©gmaiLcom

Sida  2  av 2

Löpnummer  33 747
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Sala Kommun

Box 304, 733 25 Sala

kommun.info©saia.se, 0224-74 TO 00

Ansökan om föreningsledarstipendium
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V1. Ansokan ava

Skicka in din ansökan senast 1 oktober till:

Kultur och fritid

Box 304

733 25 Sala kommun

Du kan även mejla din ansökan till:

kulturfritid©salase

Jag vill nominera följande föreningsledare

Namn Förening

Stefan Ekström IBK SALA

Födelseår Adress

1968 Industrigatan 4

Postnummer Ort

73338 SALA

Telefon, dagtid E—postadress

070-799 80 16 stetf.nr9'f©gmail.corn

Erfarenhet som ideell föreningsledare

Varit engagerad inom Sala FF som ledare.

Varit ledare för olika lag inom innebandyn i SALA. Både på herr och damsidan. Allt från högsta nivån SSL på damsidan, som

assisterande tränare. Division 1 på herrsidan, till att under förra året representera tBK SALA och aktivt leda barn vid olika RIK

arrangemang i skolor i Sala kommun. Nuvarande ledarroll sedan några år tillbaka är IBK SALAs damlagi division  2  samt stöd i Herr

division 2.

Motivering för föreningsledarstipendium

Stefan har under flera år drivit utveckling fördaminnebandy i IBK Sala.

Han utvecklar och utbildar damerna/tjejerna utifrån deras nivå, han ser både gruppen ochjageti laget. Stefan driver även

föreningsutveckling med sitt värdegrundsarbete och implanteringen av SIU-modellen iföreningen. Stefan är en inspiratör för spelare

och ledare i föreningen, där han gärna delar med sig av sina kunskaper och ideer. Han engagerar sigi fler lag. där önskan finns, med

glädje.

Stefan har med sin breda erfarenhet som spelare i flertal olika föreningar samt i olika orter och lag fått inblick i föreningarnas olika

uppbyggnader samt hur viktig ledarrollen är. Att se individen på den nivån den är och hjälpa spelaren att bygga därifrån.

Jag som nominerar

Förening eller enskild person kan föreslå föreningsledarstipendiat. Det går inte att nominera sig själv.

Namn Förening

Hans Eriksson IBK SALA

Telefon, dagtid E-postadress

0708479979 h.m.e—son©tele2.se

Referenser

Sida 1av 2

Löpnummer35 186



&  SALA
KOMMUN

Referens 1

Namn

Stefan Karlsson

E-postadress

vi  bf@id rotten  .se

Referens 2

Namn

Mikael Liljemark

E-postadress

m.li1jemark©hotmail.com

Telefon, dagtid

0707735156

Telefon, dagtid

0732439870

Sida  2 av 2
Löpnummer 35 186


