
Sala 20151006 

Ansökan Föreningsledarstipendium 2015. 

Ansöker om föreningsledarstipendium för Janne Eriksson Grällsta IF 

Janne har ett förflutet i Grällsta IF som ledare sen många år tillbaka, han har varit en drivande kraft i 

våra tjej lag, när vi bedrev sådana. 

Janne har även ställt upp och skött vår anläggning, med allt vad det innebär, såsom klippning, 

vattning, linjering, samtidigt som han varit en eldsjäl framförallt för tjej lagen: 

Janne har även de senaste åren då vi inte haft tjejverksamhet, ställt upp. 

Säsongen 2015 har Janne trots att vi har sparsamt med verksamhet ute på Lindvallen tillbringat 

många timmar på arenan, för att den skall hållas i trim, framförallt för Norrby SK som lånat vår 

anläggning för träningar och matcher. 

Jag tycker att Janne är väl kvalificerad för att erhålla stipendiet. 

Michael PB Johansson (M) 

Ledamot Kultur och fritidsnämnden 
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Ansökan om Föreningsledarstipendium 

Vårt förslag 

Bertil Sandberg 
Nordstedtsgatan 4 
733 33 Sala 
tfn bost: 0224-202 82 
mobil: 070-698 47 11 

Salaortens Ryttarförening ansöker om föreningsledarstipendium för en våra mentorer 
i föreningen, Bertil Sandberg. Bertils ideella arbete i vår förening är oerhört betydelsefullt. Han 
jobbar idag praktiskt taget varje dag på anläggningen samt är väldigt engagerad i tävlings
verksamheten, framförallt hoppning. 

Salaortens Ryttarförening äger själva sin anläggning och utan alla de ideella krafter som läggs på 
anläggningen skulle det vara svårt för föreningen att hålla anläggningen i ett fint skick samt att 
hålla den höga aktivitetsnivå som föreningen i dag håller. 

Bertil Sandberg var föreningens förste ordförande och en oerhörd drivkraft redan när Tärna 
Ponnyklubb, sedermera Salaortens Ryttarförening bildades 1968. Det första årsmötet ägde rum 
hemma hos Margareta och Bertil Sandberg. 
Ett 20 tal medlemmar kom på mötet där Bertil valdes till ordförande. Han fortsatte som klubbens 
ordförande fram till 1974. 
Efter bildandet av föreningen kom tävlingarna i gång på allvar och Bertil utbildade sig till domare. 
Han var domare och överdomare under många år på Sorf men har även hjälpt till hos andra 
föreningar. Än i dag arbetar Bertil ideellt som tävlingsledare för flertalet tävlingar på Sorf. Han 
hjälper även till att lära upp nya tävlingsledare samt andra funktionärer. 

Bertil är en fantastisk föreningsmänniska och har lärt flera generationer SORFare hur man jobbar i 
en förening. Bertil är en stöttepelare och förebild. 
Vi skulle gärna se att han fick ett välförtjänt erkännande genom föreningsledarstipendiet 2015. 

Sala den 29 oktober 2015 

Sara Westholm Anna-Lena Bergdahl 
Ordförande styrelsen Salaortens Ryttarförening V ordf styrelsen Sala ortens Ryttarförening 

Salaortens Ryttarförening, 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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Ansökan föreningsledarstipendium 

Sala Silverstaden IBK ansöker härmed om årets föreningsledarstipendium till Tommy Jonsson. 

Tommy Jonsson stämmer in exakt på det som föreningsledarstipendiet delas ut för "Välförtjänt ideell 

ledarinsats inom föreningslivet i Sala". Tommy Jonsson är en äkta eldsjäl som ställer upp och hjälper 

till med allt i Sala Silverstaden IBK. Det Tommy Jonsson gör för Sala Silverstaden IBK varje dag, år 

efter år är ovärderligt. I huvudsak är han materialförvaltare och allt i allo åt damlaget och har varit så 

i många år. Men det stannar långt ifrån bara där. Jonsson är först till idrottshallen och sist därifrån 

oavsett om det gäller träning eller match. Är det något annat som behöver lösas i cafeet, möte som 

ska förberedas eller något ska hämtas i klubbrummet så är Tommy Jonsson där och hjälper till. 

Jonsson är hjälpsam och många är de föreningar han ställer upp och hjälper till när det behövs. Vart 

vi än vänder oss i Sala så kan vi hitta Tommy Jonsson i någon roll. 

I år firar Tommy Jonsson sin 60 års dag. Vi från Sala Silverstaden IBK har såklart firat av vår viktigaste 

eldsjäl. Det vore jättefint och välförtjänt om Tommy Jonsson i år tilldelades årets 

föreningsledarstipendium. 

Sala 2015-10-01 

Patrik Johansson 
Ordförand, Sala Silverstaden IBK 



S.4Ll0<bNJl\ilUN · 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ansökan föreningsledarstipendium 

lnk. 1015 -09- 2 8 

l~"Yo 15- t 7 z '""11:2 
Sala Simsällskap nominerar Michael Borlund till 2015 års föreningsledarestipendiat. 

Under många år har Micke varit ideell tränare vid bassängkanten för Sala SS simmare. 
Mickes ovärderliga kunskaper och entusiasm inom simidrotten har hjälpt många 
simmare att förbättra sig och nå fina resultat. Något som är väldigt roligt är att han har 
lyckats fånga upp många av ungdomarna som idag hjälper till i klubben som tränare 
eller hjälptränare. Han har även inspirerat dem till att utbilda sig till simtränare. Han har 
också enorma kunskaper om föreningsverksamhet som han delar med sig av till oss i 
föreningen. Micke brinner speciellt för våra ungdomar som är med i handikappgruppen. 
En grupp som han var med och tog initiativ till att starta upp. 
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Nominering till föreningsledarstipendium 

Vi nominerar Gunnar Axinge ordförande i Ransta Nästa bygdegårdsförening! 
Motivering är följande: 
Under ett antal år stod stationshuset i Ransta tomt och övergivet. Annonserades ut som ett 
rivningsanbud av SJ. Gunnar nappade. Ett antal entusiaster tog tag i förfallet av 
stationshuset under 1990-talet. Gunnar Axinge Ranstabo med arkitekt- kunskaper var en 
drivande kraft vid bildandet av Ransta Nästa den 15 januari 1997 och dess ordförande. 

En vision, "samlingspunkt i Ransta". 
När nedre våningen på Stationshuset i Ransta var klart, slog Malin Kihlström till! Det var helt 
enkelt en dröm som blev verklighet. Stationscafeet i Ransta slog upp portarna 2003 och 
drevs som ett cafe med catering samt viss föreningsverksamhet. Malin flyttade sedan sin 

verksamhet till Sala 2009. 
Gunnar Axinge överlämnade ordförandeskapet 2010 till framlidne Sören Sennebring. Ransta 
Nästa ombildades till Ransta Nästa Bygdegårdsförening 2010. PRO Ranstaorten utvecklade 
sedan sin verksamhet i lokalerna. Hösten 2012 tog dåvarande styrelsen i Ransta Nästa 
bygdegård strategiska beslut att utveckla Bygdegården i den anda som den kom till. Målet 
var som tidigare att inrymma ungdoms och kulturaktiviteter i lokalerna som behövdes 
byggas om till tidsenliga lokaler. Styrelsen sökte pengar ett antal gånger hos Boverket under 
ett antal år tillsammans med Sala Kommun som medfinansiär (detta beviljades i maj 2015 av 

Boverket). 
Vid årsmötet 2015 valdes Gunnar Axinge återigen som ordförande. För att leda föreningen 
vidare i utvecklingen av bygdegården, samt att ingjuta nytt blod i föreningens ledarskap. 
Gunnar kunde och visste allt om sitt "skötebarn Stationshuset". Det vill vi kalla "känsla för 

orten, huset och föreningslivet i Ransta". 
Nu leder Gunnar föreningen mot visionen "Mötesplats Ransta" ! 

Vi som nominerar: 
Medlemmar i Ransta Nästa Bygdegårdsförening 
Yvonne Stjernlöf Ringvägen 4 Ransta 0224-201 34 
Håkan Göransson Ringvägen 4 Ransta 0224-201 34 
Inge Landqvist Österbyvägen 7 Ransta 0224-205 83 
Berit Landqvist Österbyvägen 7 Ransta 0224-205 83 

Ransta 2015-09-17 
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FÖRENINGSLEDARSTIPENDIUM 

§1 

§2 

§3 

§4 

§5 

§6 

Föreningsledarstipendiet delas ut för "Välförtjänst ideell ledarinsats inom 
föreningslivet i Sala". 

Stipendiet kan sökas, med motivering av förening eller föreslås av ledamot i 
kultur- och fritidsutskottet 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar vem som ska tilldelas stipendium. 

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 

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

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

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



FÖRENINGSLEDARSTIPENDIUM 
 

År Person Förening Motivering 

    

1995 Tomas Kumlin Sala Idrottssällskap Mångårigt, engagerande ledargärning inom 

basketsporten 

    

1996 Bernt Wallin Idrottsföreningen Kamra-

terna Sala 

Mångårigt engagerande ledargärning inom IFK 

Sala 

    

1997 Mona Hedberg 

Karl-Erik Hedberg 

Per-Åke Svärd 

Ransta IK Eldsjälar är nödvändiga för föreningslivet. Kul-

tur- och fritidsnämnden har funnit tre sådana i 

Ransta. 

Mångårigt ideelt arbete inom Ransta IK 

    

1998 Tomas Eriksson 

Bo Sjöström 

Norrby SK 

Silvköparens Vatten-

skidklubb 

Två engagerade och engagerande föreningsle-

dare som har sportsmannaanda, kamratskap 

och socialt engagemang som honnörsord. 

    

1999 Hans Johansson 

Per-Olof Alvebris 

Sportfiskeklubben Silver-

fiskarna 

För deras mångåriga, storslagna ungdomsle-

dargärning. 

 Tohbbe Lindblom 

Björn Ihbom 

Johanna Kettunen 

Rolf Sellmar 

Josefin Kvist 

Johan Lindell 

Amatörteaterföreningen 

Cameleonterna 

För deras mångåriga, storslagna ungdomsle-

dargärning. 

    

2000 Stig Hagström Sala Skyttegille För hans halvsekellånga, alltid lika engage-

rande, ideella ledarskap inom Sala Skyttegille. 

    

2001 Kajsa Westerdahl Västerfärnebo AIK För ett ledarengagemang utöver det vanliga där 

hon ger ungdomar i Västerfärnebo möjlighet att 

utöva Sveriges största idrott – fotboll. 

    

2002 Örjan Johansson 

Ove Jansson 

Sala HF 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 Alf Johansson IFK Sala, gångsektionen För mångårigt och hängivet arbete för 

gångsporten bland ungdomar i Sala kommun. 

    

2005 Jeanette Hellström Sala Silverstaden IB Hon har genom sitt positiva sätt uppmuntrat 

flickorna samt engagerat föräldrarna. 

    

2006 Evy Johansson 

Anders Englund 

Sala OK 

Grällsta IF 

För deras hängivna ideella arbete för barn och 

ungdom inom sina respektive föreningar. 

    

KFN § 114, 2007-11-13: Stipendiesumman höjs från 10.000:- till 16.000:- 

2007 

 

 

 

Kenth Eriksson  

Nils Pehrsson och 

Hans Larsson 

  

2 

Sala Bandy 

Sala Hockey 

För deras uppoffrande ledararbeten inom två 

klassiska vinteridrotter. 

 

2008 

 

2009 

Åke Lanz 

 

 

Patrik Johansson 

IFK Sala 

 

 

Sala Silverstaden inne-

bandyklubb 

För sitt mångåriga ideella ledarskap i IFK Sala. 

 

 

 

Som mångårig ambassadör för innebandyn i 

Sala. 

 

2010       Lena Lundqvist           SORF             För hennes hängivna och mångåriga arbete  

               inom ridsporten i Sala. 

KFN § 82, 2011-06-21: Stipendiesumman höjs från 16.000:- till 32.000:- 

 

2011       Johan Lööv och  

               Peter Larsson           Sätra IF            För deras insatser och engagemang vad  

               gäller längdsskidåkning för barn i Sätra IF 

 

2012       Lotta Holmér           Grällsta IF            För hennes mångåriga ledarinsatser inom 

               framför allt flickidrotten 

2013 Liisa Juthberg           Seiryoku Zenyo Judo          För sin långa och starka insats för 

               SZJ bland ungdomarna i Sala 

Helena Wendelin           IFK Sala            För sitt stora mångåriga engagemang inom  

                                                                                    IFK Sala, Friidrott, framförallt för barn 

                                                                                    och ungdomar.  

 



2014 2014 Maude Lindqvist  Sala Handbollsförening 
För sina outtröttliga 

insatser och med koll 

på allt, bär hon alla 

kännetecken för en 

eldsjäl. 

 

        

               


