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 Gruppmöte för S, M och C i lokaler som anvisas på plats 

kl. 08.00 

KALLELSE 

Kallelse till sammanträde 
Organ Kultur- och fritidsutskottet 

Plats Ransta Bygdegård  

Tid Tisdagen den 19 november kl. 09.00 

 

1 Föreningspresentation – Ransta Nästa bygdegårdsförening  

2 Normer för kulturstipendium 
Dnr 2013/380 

3 Kulturstipendium 2013 
Dnr 2013/355 
Jfr bilaga KFU2013/39 

4 Normer för föreningsledarstipendium 
2013/3826 

5 Föreningsledarstipendium 2013 
Dnr 2013/363 
Jfr bilaga KFU 2013/41 

6 Sala sparbanks kulturfond 2013 
Dnr 2013/379 
Jfr bilaga KFU 2013/43 

7 Drift- och skötselbidrag för Sala FF år 2013 
Dnr 2013/235 

8 Stävrebadet – ny arrendator 
Dnr 2013/425 

9 Information från kontoret 

10 Information från ordföranden 

11 Anmälningsärenden 

12 Övriga frågor  
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2013-10-29 

NORMER FÖR SALA KOMMUNS KULTURSTIPENDIUM 

§ l Kompetens för stipendiet 

Sala kommuns kulturstipendium är avsett att stödja och uppmuntra verksamhet 
inom skilda kulturella områden såsom litteratur, musik, dans, teater, konst, 
foto, film, konsthantverk, musei- och utställningsverksamhet, hembygdsvård, 
kulturminnesvård, folkbildning och andra därmed jä.rn.Iörbara områden, eller 
som belöning för värdefull gärning inom ovan nämnda områden. 

§ 2 Kriterier f"ör sökande 
stipendiet kan sökas av personer som är bosatta, födda, eller som annars har 
stark anknytning till Sala kommun, samt av grupper, föreningar eller 
organisationer som är verksamma inom kommunen. 

Person, förening eller organisation kan tilldelas stipendiet vid flera tillfållen 

§ 3 Utskott f"ör utdelande av kulturstipendiet 

Sala kommuns kulturstipendium utdelas av kultur- och fritidsutskottet 
Utskottets beslut, som inte går att överklaga, skall kortfattat motiveras. 

§ 4 Stipendiets storlek 

Stipendiesumman uppgår för varje år till det belopp kommunstyrelsen anvisar 
för ändamålet. 
Kultur- och fritidsutskottet äger rätt att uppdela stipendiesumman enligt egen 
bedömning på lämpligt antal mottagare. 

§ 5 Utdelning av stipendiet 

Utdelningen av kulturstipendiet sker vid tidpunkt och under former som 
kultur- och fritidsutskottet fastställer. 

§ 6 Kungörelse 

Det ankommer på kommunstyrelsen att förklara stipendiet till ansökan ledigt 
genom kungörelse på kommunens anslagstavla, annonsering i pressen och på 
annat lämpligt sätt. 



Agneta Nord 

Från: 
Sklckat: 
Till: 
Ämne: 

Uppföljnlngsflagga: 
Flagga: 

Kommentar 

Länk till sida: stipendier 

Från: Mats Köbin 

commentEmail@sala.se 
den 27 juni 2013 20:31 
KFF 
Kommentar på sidan: Stlpendier 

Följ upp 
Har meddelandeflagga 

Mailadress: mats@hallvigs.eu 

Kommentar: 
HEJ 
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jag vill söka kultur stipendium. Det gäller en symbol som symboliserar ett hållbart samhälle. Denna symbol 
som skall placeras på en kommunal plats i Morgongåva ser även till att vår bygds historia äntligen blir hel 
igen. Jag skalllåta göra en exakt kopia på Ramsjöstenen som är en runsten som sedan 1700 talet står i 
Edingburg Skottland. Med stipendiet blir historlan hel samtidigt Heby kommun fAr en stark symbol. Något 
vi verkligen behöver då vi är en stor kommun utan större orter. De fyra små församlingarna var en gång i 
tiden egna kommuner. Därför behövs något som enar och håller oss samman i hårda ekonomiska tider som 
nu. 

Mej la gärna att Ni motagit detta. 

MVH 
MatsKöbin 
Aspv5 
744 50 Morgongåva 
0224-600 93,609 04 

·····-----------------------------------

1 
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FÖRENINGSLEDARSTIPENDIUM 

§l 

§2 

§3 

§4 

§5 

§6 

Föreningsledarstipendiet delas ut for "Välförtjänst ideellledarinsats inom 
roreningslivet i Sala". 

stipendiet kan sökas, med motivering av rorening eller föreslås av ledamot i 
kultur- och fritidsutskottet 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar vem som ska tilldelas stipendium. 

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

Kultur- och fritidsutskottet äger rätt att uppdela stipendiesumman enligt 
egen bedömning på lämpligt antal mottagare 

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

Utdelningen av foreningsledarstipendiet sker vid tidpunkt och under former 
som kultur- och fritidsutskottet fastställer. 

Det ankommer på kommunstyrelsen att forklara stipendiet till ansökan 
ledigt genom kungörelse på kommunens anslagstavla, annonsering i pressen 
och på annat lämpligt sätt. 
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KOMMUNSTYRELSEN  

Kultur- och fritidsutskottet 

  

 
 

SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsen 

Box 304 

733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 

Växel: 0224-74 70 00 

Fax: 0224-188 50 

kommun.info@sala.se 

www.sala.se 

  

Kultur- och fritidsutskottet 

sara.ingo@sala.se 
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Sammanställning över ansökningar till Föreningsledarstipendiet 

som uppfyller dess normer. 

 

JA: 

Kulturföreningen Kilbolokalen – Hans Harrysson 

Möklinta SMU – Ingemar Klintemyr 

Västerfärnebo AIK – Kalle Hallström och Robban Pettersson 

Zeiryoku Zenyo Judo – Liisa Juthberg 

IFK Sala – Helena Wendelin 

 

NEJ: 

Sala Storband  – Jens Karlsson Glöde 

SORF – Joanna Haake 

Sala FF – Anna Rönnings 
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Safaortens fJQttaiförenino 

Ansökan om Föreningsledarstipendium 

Vårt försla& 

Bertil Sandberg 
Nordstedtsgatan 4 
733 33 Sala 
tfn bost: 0224-202 82 
mobil: 070-698 4711 
e-post: bertil.sandberg@u.lrf.se 

9 

salaortens Ryttarförening ansöker om föreningsledarstipendium för vår ålderman och mentor 
i föreningen, Bertil Sandberg. Bertils ideella arbete i vår förening är oerhört betydelsefullt. Han 
sitter i valberedning, är drivande i hoppkommitten och jobbar praktiskt taget varje dag på 
anläggningen med underhåll och reparationer av alla de slag. 

Bertil Sandberg var föreningens förste ordförande när Tärna Ponnyklubb, sedermera salaortens 
Ryttarförening bildades 1968. Det första årsmötet ägde rum hemma hos Margareta och Bertil 
Sandberg. Bertil utbildade sig senare till överdomare i hoppning och har varit engagerad på 
förbundsnivå. Han har dömt SM-tävlingar och även ingått i domarjuryn på Scandinavium för de 
internationella tävlingarna. Bertil har ofta funktionärsuppdrag på ryttartävlingar runt om i landet än 
i dag. Det kan också nämnas att Bertil också var en av landets första uppfödare av New Forest 
ponnyn. Under 1970-talet har han även själv tävlat i hoppning. 

Bertil är en fantastisk föreningsmänniska som har lärt flera generationer SORFare hur man 
jobbar i en förening! Bertil är en stöttepelare och förebild som bjuder på sig själv och sitt 
engagemang. Vi skulle gärna se att han fick ett välförtjänt erkännande genom 
föreningsledarstipendiet 2013. 

Sala den 23 oktober 2013 

Lars Alderfors Anna-Lena Bergdahl 
Ordförande styrelsen Salaortens Ryttarförening V ordf styrelsen Salaortens Ryttarförening 

Salaortens Ryttarf'örening, Vallby Ryttargård 100, 733 91 Sala. Telefon: 0224-105 64 
Plusgiro: 146766-1. Bankgiro: 447-2536. Organisationsnummer: 879500-3519 
E-post: sorfisala@sheab.net. Hemsida: www.sorf.nu Fax: 0224- 174 50 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Medborgarkontoret 
Virve Svedlund 
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Kommentarer angående upphävande av avtal mellan Sala 
kommun och Sala Fotbollsförening 
l e.nlighet med punkt 1.6 i kan avtalet sägas upp tre månader före avtalstidens 
utgång. Avtalet löper per kalenderår varför uppsägning skulle ha skett senast den 30 
september 2013 för att upphöra vid årsskiftet 2013/2014. 

I enlighet med punkt 4.1 kan avtalet hävas om motpart inte fullgör sina åligganden 
och rättelse inte sker utan dröjsmäl efter erinran, under förutsättning att 
avtalsbrottet är av väsentlig betydelse. 

För att kunna häva avtalet krävs säledes att missnöjd part omgående påtalar vad 
som brister i utförandet och därmed ger motparten möjlighet till rättelse. Påpekas 
inte bristen i utförandet till motparten, kan bristen inte senare läggas till grund för 
hävning av avtalet. 

~~~ Jw/L/ 
Virve Svedlund 
kommunjurist 

1(1) 
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SAIAKOMMUN 
J<Qmmu~reJ~en$ fl!rvaltnlns 
Box304 
73325Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
VGxel: 0224-74 70 oo 
Fax: 0224-188 50 
lcommun.lnfo@sala.se 
www.sala.se 

Vllve Svedlund 
Kommun]url5t 

Medborgarkontoret 
vlrve.svedlund@sala.se 

Direkt: 0224-74 70 11 
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KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 
Roger Nilsson 

SKRIVELSE 
Ang Stävre bad och camping 

Kultur- och fritidsutskottet 

Avtal med Crifab skrevs 2000-03-21 gällande nyttjanderätt av Stävre bad och 
camping. Under 2013 har det framkommit att Crifab inte är en legitim avtalspart då 
företaget upphört enligt kontaktperson, Bosse Johansson. 

Avtalet upphör därmed att gälla enligt 

4.1 Hävningsrätt 

Part får häva detta avtal om motpart inte fullgör sina åliggande och rättelse inte sker utan 
dröjsmål efter erinran under förutsättning att avtalsbrottet är av väsentlig betydelse. 
Avtalet upphör utan hävning om Crifab upplöses 

Kultur- och fritidskontoret har under 2012 varit i kontakt med lokalförvaltarna för 
att undersöka underhållsbehovet på Stävre bad och camping. 

• Bryggorna är gamla, trasiga sektioner. 

• Torrdass och omklädning är i behov av målning 

• Receptionen är i stort behov av underhåll 

• Lekutrustning ej godkänd 

• Campingens disk och dusch är utdömd 

• Skicket på slutna tanken osäker 

• Elcentralen ej anpassad för campingverksamhet 

Grovt räknat handlar detta om investering på mellan 400 - 600 tkr för att höja 
standarden för att bedriva campingverksamhet. 

Viktigt ställningstagande är om Sala kommun skall fortsätta bedriva 
campingverksamhet under arrendeform eller erbjuda Stävre som en vacker och fin 
badplats och hänvisa campingmöjlighet till Caravan Club Silvköparen. 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25Sala 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5, Sala 

Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.lnfo@sala.se 
www.sala.se 

1(1} 
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SKRIVELSE 

Roger Nllssgn 

Kontorschef 
roger.nllsson@sala.se 
Direkt: 0224-74 78 21 
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Safaortens fJQttaiförenino 

Ansökan om Föreningsledarstipendium 

Vårt försla& 

Bertil Sandberg 
Nordstedtsgatan 4 
733 33 Sala 
tfn bost: 0224-202 82 
mobil: 070-698 4711 
e-post: bertil.sandberg@u.lrf.se 
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salaortens Ryttarförening ansöker om föreningsledarstipendium för vår ålderman och mentor 
i föreningen, Bertil Sandberg. Bertils ideella arbete i vår förening är oerhört betydelsefullt. Han 
sitter i valberedning, är drivande i hoppkommitten och jobbar praktiskt taget varje dag på 
anläggningen med underhåll och reparationer av alla de slag. 

Bertil Sandberg var föreningens förste ordförande när Tärna Ponnyklubb, sedermera salaortens 
Ryttarförening bildades 1968. Det första årsmötet ägde rum hemma hos Margareta och Bertil 
Sandberg. Bertil utbildade sig senare till överdomare i hoppning och har varit engagerad på 
förbundsnivå. Han har dömt SM-tävlingar och även ingått i domarjuryn på Scandinavium för de 
internationella tävlingarna. Bertil har ofta funktionärsuppdrag på ryttartävlingar runt om i landet än 
i dag. Det kan också nämnas att Bertil också var en av landets första uppfödare av New Forest 
ponnyn. Under 1970-talet har han även själv tävlat i hoppning. 

Bertil är en fantastisk föreningsmänniska som har lärt flera generationer SORFare hur man 
jobbar i en förening! Bertil är en stöttepelare och förebild som bjuder på sig själv och sitt 
engagemang. Vi skulle gärna se att han fick ett välförtjänt erkännande genom 
föreningsledarstipendiet 2013. 

Sala den 23 oktober 2013 

Lars Alderfors Anna-Lena Bergdahl 
Ordförande styrelsen Salaortens Ryttarförening V ordf styrelsen Salaortens Ryttarförening 

Salaortens Ryttarf'örening, Vallby Ryttargård 100, 733 91 Sala. Telefon: 0224-105 64 
Plusgiro: 146766-1. Bankgiro: 447-2536. Organisationsnummer: 879500-3519 
E-post: sorfisala@sheab.net. Hemsida: www.sorf.nu Fax: 0224- 174 50 
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