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Sammanfattning
1§

Kultur- och fritidsnämnden i Sundsvalls kommun delar årligen ut
belöningar för insatser inom idrotten.
Nämnden delar ut ett idrottsstipendium, en utmärkelse till ledare för
unga och ett hedersomnämnande.

Idrottsstipendium, Ledare för unga, Hedersomnämnande
2§

Idrottsstipendium
Stipendium ges till ung idrottare som är lovande eller som nått stora
framgångar inom sin idrott. Idrottsstipendium kan tilldelas enskild
person som:



3§

Ledare för unga
En utmärkelse ges till ledare för unga som genom sina ledarinsatser
uppträtt föredömligt och som god förebild för barn och ungdomar.
Utmärkelsen kan tilldelas enskild person som:


4§

Inte har uppnått högre ålder än 20 år under det år stipendiet delas
ut.
Är bosatt i Sundsvalls kommun. Stipendium kan också ges till
person uppvuxen i Sundsvall vars idrottsutövning har tydlig
anknytning till Sundsvall samt tydligt och direkt inverkar positivt
på Sundsvalls idrottsliv.

Är verksam i en ideell förening i Sundsvalls kommun.

Hedersomnämnande
Nämnden kan även dela ut ett hedersomnämnande – en utmärkelse till
en ideell förening eller enskild person som på ett berömvärt sätt
arbetar med idrott eller friluftsliv i Sundsvall. Hedersomnämnande
kan tilldelas:



Enskild person som är verksam i en ideell förening i Sundsvalls
kommun.
Ideell förening som är verksam i Sundsvalls kommun.
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Ekonomisk ram
5§

Den ekonomiska ramen för idrottsstipendiet beslutas av kultur - och
fritidsnämnden och ska finnas avsatt i förvaltningens budget. Av
stipendiesumman kan det utgå ett eller flera stipendier. Utmärkelserna
Ledare för unga och Hedersomnämnande består av en symbolisk gåva.

Information och utdelning
6§

Kultur - och fritidsnämnden ska på lämpligt sätt meddela allmänheten
när och i vilken form ansökan eller förslag ska vara nämnden
tillhanda.

7§

Stipendium kan även delas ut utan ansökan, efter förslag från enskild
person eller organisation.

8§

Stipendium kan inte tilldelas tidigare stipendiat.

9§

Hedersomnämnande delas ut efter förslag från organisation eller
annan person än den som föreslås få hedersomnämnandet.

10 § Vid fördelning av stipendierna ska kultur - och fritidsnämnden, i
lämplig utsträckning, konsultera expertis inom området.
11 § Kultur - och fritidsnämnden fastställer tidpunkten och formerna för
stipendiernas överlämnande.
12 § Den som har beviljats ett stipendium kan få i uppdrag att informera
kultur- och fritidsnämnden om stipendiemedlens användning.
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