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Dagordning
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att behandla beslutsärendet Hjo kommuns kulturpris
och idrotts-/friti dspris 20 12.
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Hjo kommuns kulturpris och idrott/fritidspris 2012
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att 2012 års kulturpris a5000 kr tilldelas John
Thomblad och att 2012 års idrott/fritidspris å 5000 kr tilldelas Nils H Ekholm
med följande motiveringar:
J olm Thomblad: En kille som brinner för Hjo och som inte bara i ord utan i

handling genomför kulturprojekt i Hjo. John visar att allt är möjligt genom
handlingskraft och resultat. Sommarteater i Grebbans Kvarn, Linneföreställningar och under 2011 producerade hanfilmen "Estrid" som har berört och
engagerat många, gammal som ung.
Nils H Ekholm: Som aktiv i HKG sen föreningen startade 1980 tillhör Nils
ryggraden i klubben. Framför allt som ungdomsledare har Nils betytt otroligt
mycket för handbollen i Hjo och är genom sitt engagemang och kunnande en
starkt bidragande orsak till handbollsklubbens framgångar i form av att man
bland annat tog sig upp en division den gångna säsongen.
Bakgrund
Kommunstyrelsen fastställde 2008-05-07 enl igt § 69 bestämmelser för Hjo
kommuns kulturpris och idrott/fritidspris.
Kultur- och fritid senheten har upprättat förslag till pristagare.
Handling
Bestämmelser för Hjo kommuns kultur och fritid/idrottspris.
Kultur- och fritidschefens skrivelse 2012-05-22.
Delges
Ks förvaltning/kultur och fritid
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