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Reglemente för Sotenäs Kommuns
Kulturpris och Idrotts-och Fritidspris
•

Sotenäs kommuns kulturpris och idrotts-och fritidspris utdelas till person eller
grupp av personer, för insatser inom det kulturella området och idrotts- och
fritidsverksamhet i Sotenäs kommun

•

Prisen kan tilldelas person eller grupp av personer, som är eller har varit bosatta
i Sotenäs kommun eller vars verksamhet har samhörighet med kommunen.

•

Pristagare utses av Utbildningsnämnden, och förslag skall ställas till
kultur- och fritidsavdelningen. Utmärkelsen utdelas vid Sotenäs kommuns sista
kommunfullmäktige eller annat publikt evenemang i kommunal regi nära
kalenderårets slut, eller vid annan lämplig tidpunkt.

•

Kultur- och fritidsavdelningen skall i god tid före förslagstidens utgång genom
annons, på kommunens hemsida och i dess sociala medier informera
allmänheten om att förslag på pristagare kan inlämnas till kultur- och
fritidsavdelningen.

•

Förslag på pristagare skall följas av en motivering.

•

Förslagtiden är mellan 1 augusti och 31 oktober.
Förslag som inkommit efter förslagstidens utgång beaktas ej.

•

Utmärkelsen kan endast erhållas en gång om inte synnerliga starka skäl till annat
föreligger.

•

Pristagarna erhåller 10 000kr samt ett diplom. Utbildningsnämnden äger rätt att
dela upp prissumman på flera pristagare.

•

Nämnden skall till protokollet kortfattat motivera sitt beslut.

•

Anställda inom utbildningsförvaltningen och ledamöter i Utbildningsnämnden
kan inte utses till pristagare i sina roller som förtroendevalda respektive
anställda.

•

Vid de fall ledamot eller ersättare har inkommit med eget förslag, får denne ej
deltaga vid handläggning och beslut av pristagare.
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Kulturpris
•

Kulturpriset utdelas till person eller grupp av personer, för insatser inom
kulturella områden såsom teater, musik, litteratur, dans, film, foto, musei- och
utställningsverksamhet, bildkonst, konsthantverk eller inom annat kulturellt
område, såsom bildningsverksamhet, byggnadsminnesvård, hembygdsvård,
naturvård och liknande.

Idrotts-/ fritidspris
•

Idrotts-och fritidspriset är avsett att vara en uppmuntran för person eller grupp
av personer, som visat framstående förmåga eller gjort uppmärksammade
insatser inom idrotts- och fritidsverksamhet, som aktiv eller ledare.
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