
NORMER FÖR SALA KOMMUNS FÖRENINGSLEDARSTIPENDIUM 

 

 

§1 

Sala kommuns föreningsledarstipendium delas ut för ”Välförtjänst ideell ledarinsats inom 

föreningslivet i Sala”. 

 

§ 2 

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

fritidsnämnden 

 

§ 3 

Sala kommuns 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. 

 

 



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. 

 

        

2015 Mikael Borlund 

Janne Eriksson 

 

Sala Simsällskap 

Grällsta IF 

För deras inspirerande 

och gedigna insatser 

inom respektive idrott 

 

               



Jenny Lundin 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Michael PB Johansson 
den 6 oktober 2016 11 :51 
KFF 
Föreningsledarstipendium 

Nominerar Fredrik Brokmark till föreningsledarstipendiet. 
Fredrik är en kille som brinner för ishockeyn, framförallt i Sala, Fredrik är verksam som "sportchef' i Sala hockey 
sedan ca femton år, och har skött seniorlaget, med allt det innebär att skaffa spelare och ledare. 
Han ser också till att boka träningsmatcher, att det finns materiel, har kontakt med andra föreningar, och ses oftast 
sittande i funktionärsbåset, som speaker på matcherna. 
Innan var Fredrik en tongivande spelare, och en stor ledargestalt, både på och utanför plan. 

Michael PBJohansson 
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Jenny Lundin 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Till Kultur o Fritid 
Sala kommun 

h.m.e-son@tele2.se 
den 7 oktober 2016 13:36 
KFF 
[www.sala.se] Meddelande från Hasse Eriksson via hemsidan, sida: http://www.sala.se/? 
page=message&type=service&sid=12671 

IBK SALA vill här nominera Theresia Hållen som kandidat till årets Föreningsledarstipendium 

Theresia Hållens är ett föredöme inom föreningslivet och inom vår idrott innebandy som med sin ideella kraft och 
vilja verkligen "ger tillbaka" vad som många förväntar av idrottare från tidigare karriärer. 
Theresia Hållen är verksam som ledare inom både fotboll och innebandy i Sala. Hon är ett föredöme som ledare där 
vi inom innebandy har starka önskemål och krav på ledarna. Theresia Hållen fyller till fullo detta. 
Hon har återigen i år visat en stor dragningskraft och ansvarsfullhet i våra yngsta barngrupper. 
Hennes roll som ledare blir således en ledstjärna för andra. Antalet deltagande och intresset runt henna är stort och 
det bör premieras. 
Theresia Hållen ska med denna nominering belysas som den typ av ledare som vi vill ha i framtiden och med det 
engagemang hon visar, i flera idrotter, i olika åldersklasser där hon till och med bistår och hjälper till i andra grupper, 
blir hon väldigt uppskattad. 

Nominerad av 
Hasse Eriksson 
Ordf. 
IBK SALA 
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st\LA-RoiVnvruKr 
Kommunstyrelsens förvaltning 

lnk. 2016 ft w~ O ? 
Dlarlenr Aktbilaga 

Sala den 7 oktober 2016 

Ansökan föreningsledarstipendiet 2016 

Sala FF har inlett en studie i ungdomsledarnas arbete med mål att förbättra stöd och 
utveckling. Styrelsen har därför gett i uppdrag till två Sala FF:are, som har stor erfarenhet av 
ungdomsverksamhet, seniorverksamhet och styrelsearbete, att genomföra denna studie. · 

Sala FF s styrelse kommer att, efter att denna studie genomförts, avsätta resurser till 
utbildning och diverse aktiviteter för att vårda och utveckla dom ideellt arbetande ledarna i 
vår förening. 

I projektets inledning har framkommit att tillströmningen av nya ungdomar har ökat betydligt 
under senaste året. Många av dessa är nyanlända och ensamkommande barn. Dessa 
ungdomar har i många fall inte det föräldrastöd som vi är vana vid att svenska ungdomar har. 
Det innebär att arbetsbelastning på våra ideellt arbetande ledare blir större avseende 
planering av resor till och från matcher, träningar, föräldramöten och sociala sidoaktiviteter 
som lagen genomför. 

En ledare inom vår förening som sticker ut i detta sammanhang är Jan Östlund som 
genom sitt engagemang och sitt stora /edarskapskunnande har bidragit till att 
integrera många av dessa ungdomar. Hans arbete med våra Juniorer har bidragit till att 
fler har börjat spela fotboll och att spontanfotbollen har ökat väsentligt på Lärkan. Jan 
Östlund är en gedigen föreningsmänniska/eldsjä/ och är enligt min uppfattning väl 
värd att uppmuntras med detta stipendum. 

Bengt Larsson Ordförande Sala FF 
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