Kommunal författningssamling
för Smedjebackens kommun
Fastställd av Ks

Kommunstyrelsen
Teknik- och fritidsutskottet

§ 11

Den 2008-02-12

2008-02-12
2008-01-24

Ks § 11
Tfu § 28

18
29

Dnr 2008.033

800

Uppmärksammande av idrottsprestationer m.m
Kanslichef Ewa Dagwall har upprättat följande tjänsteskrivelse:
”För ett par år sedan delades det ut stipendium till ungdomar som var framträdande
inom sin verksamhet. Det var framförallt inom kultur
och idrott. Stipendiet delades ut i samverkan med Ovako Bar AB och Norrbärke
Sparbank. Beloppen som delades ut till de enskilda vår relativt höga, som mest
50 000 kronor till en enskild idrottsutövare. Stipendiet delads ut i samband med
företagsgala eller företagsmäsas.
Därutöver har prestationsmedaljer utdelats till idrottsutövare som inom sin idrott
uppnått framgångar på nationell nivå.
Några klara riktlinjer om hur stipendium eller medaljer ska delas ut finns inte
framtagna. Då frågan kommer upp med jämna mellanrum har nedanstående förslag
till riktlinjer upprättats:
Förslag
Stipendium
Föreningar verksamma inom kommunen får nominera ungdomar som de
anser är goda förebilder inom sin verksamhet. Det kan vara att de är framgångsrika
som utövare, men även att de är en bra kamrat eller annat. Ungdomarna ska vara
under 20 år, skrivna i kommunen samt medlemmar
i föreningen. Om möjligt ska både en flicka och en pojke nomineras.
Prestationsmedaljer
Bronsmedalj
Utdelas till idrottsutövare boende i Smedjebackens kommun som inom sin idrott
uppnått framgångar på nationell nivå. Exempelvis seger i RM, USM, JSM eller
SM. Kan även utdelas till utövare som nått framskjuten placering i annan tävling
inom sin idrott, där konkurrensen anses vara extra stor. Bronsmedalj kan även
utdelas till utövare som genom sitt uppträdande
eller handlande visat gott sportmannaskap.
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Silvermedalj
Utdelas enligt samma kriterier som bronsmedaljen, dock med den skillnaden att
prestationen ska uppnås i internationella mästerskap eller tävlingar (även
nationella) där prestationen anses vara av extra hög kvalitet.
Utdelning
Stipendium och prestationsmedaljer utdelas vid ett tillfälle årligen.”
Teknik- och fritidsutskottets förslag till kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa förslag till rutiner för uppmärksammande av
idrottsprestationer m.m.
_____
Från föreningsrådet föreligger yttrande på förslaget.

Bil

Kommunstyrelsen beslutar
att fastställa förslag till rutiner för uppmärksammande av idrottsprestationer mm,
dock att prestationsmedaljer ska utdelas i anslutning till prestationen
att uppdra till idrottsrådet att ansvara för hanteringen.
_____
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