FÖRFATTNING 7.7.1
Antagna av kommunfullmäktige § 75/94
Tillämpningsbestämmelser kfn § 2/10,
kfn § 17/13

Regler för pris för Årets Idrottsprestation och för Barn- och
ungdomsledarpriset som utdelas av kultur- och fritidsnämnden
Årets Idrottsprestation
Året Idrottsprestation är till för att uppmuntra personer aktiva i kommunens
idrottsföreningar till bra idrottsprestationer. Priser bör främst gå till person
eller lag som har utvecklat sina färdigheter med hjälp av idrottslivet i kommunen. Undantag från ovanstående kan medges om man av utvecklingsskäl har
behov av att vara mantalsskriven på annan ort och/eller om idrotten inte bedrivs i Staffanstorps kommun.
Priset består av en silverbägare samt 2.000 kr.
Den förening i Staffanstorps kommun som kultur- och fritidsnämnden bedömer
har fostrat den aktive får 5.000 kr.
Priset utdelas till personer som under utdelningsåret fyller lägst 16 år.
Kultur- och fritidsnämnden har dock frihet att göra undantag från ålderskravet
om synnerliga skäl finns.
Förslag till årets idrottsprestation skall vara skriftligt och inkommet till kulturoch fritidsnämnden senast 31 mars.

Barn- och ungdomsledarpriset
Syftet med ett barn- och ungdomsledarpris är att stimulera och uppmuntra barnoch ungdomsledare i ideella föreningar i kommunen.
Priset är avsett för barn- och ungdomsledare i Staffanstorps kommun och verksamma föreningar i kommunen. Priset kan delas ut till barn- och ungdomsledare
som lagt ner ett mångårigt och framgångsrikt arbete för att främja barn och
ungdomars utveckling. Prisen kan endast delas ut en gång till samma person.
Undantag kan göras om ungdomsledaren är verksam i flera föreningar.
Pristagarna utses av kultur- och fritidsnämnden.
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Ungdomsledarpriset uppgår till 15.000 kr. Priset kan delas mellan 3 barnoch ungdomsledare. Vid flera pristagare delas prissumman upp så att alla
pristagare får samma prissumma.
Förslag till barn- och ungdomsledarpristagare skall vara skriftligt och inkommet till kultur- och fritidsnämnden senast den 31 mars.

•

Nivåer av prissumma ska revideras minst 1 gång per mandatperiod
med hänsyn till den allmänna prisutvecklingen.

•

Stipendiat/er utses av kultur- och fritidsnämnden och utdelas årligen.
Kultur- och fritidsnämnden förebehåller sig rätten att inte dela ut
pris/stipendier om lämpliga kandidater saknas.

•

Samtliga ansökningar ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda
skriftligen senast 31 mars. Ansökningar inkomna efter den 31 mars
behandlas ej.

•

Alla angivna åldrar gäller stipendiatens/pristagarens ålder under utdelningsåret.

•

Nämnden är ytterst restriktiv beträffande undantag från åldersgränsen
gällan idrottsprestation. Endast i fall där EM-, VM- och OS-deltagande
förekommit skall undantag övervägas.

