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ANSLAG/BEVIS
Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkannagivits genom anslag.
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Dagordning
Allmänna utskottets beslut
All männa utskottet beslutar att vid dagens sammanträde avgöra ärendet Hj o
kommuns kulturpris och idrott/fritidspris 20 14.
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Hjo kommuns kulturpris och idroWfritidspris 2014
Allmänna utskottets beslut
Allmänna utskottet beslutar att 20 14 års kulturpris a5000 kr tilldelas Siri Bjurström och J01ma Ahlander, samt att 20 14 års idrott/fritidspris utgår på grund av
för få nomineringar.

Bakgrund
Kommunstyrelsen fastställde 2008-05-07 enligt § 69 bestämmelser får Hj o kommuns kulturpris och idrotts/fritidspris.
Vid ansökningstidens utgång har 2 förslag från enski ld person inkommit för kulturpriset och l förslag från enskild person har inkommit för idrotts/fritidspriset
Kultur, turism och fritidsenheten har föreslagit en pristagare till varje pris.
Motivering
Under ett antal år har hjoborna kunnat glädjas åt en fantastisk, proffsigjulshow,
skapad och genomförd av kreativa ungdomar till förmån för en god sak. Jonna
Ahlander och Siri Bjurström har tillsammans med sina vänner intagit Medborgarhuset Park och för fulla hus visat vad som går att göra med relativt små medel
men med vilj a, ideer och stort hjärta. Under den gångna sommaren arrangerade de
dessutom en Allsångskväll i Hjo stadspark som besökarna sent skall glömma, en
kväll som gav mersmak! Vi anser att deras arbete inspirerar alla, inte minst våra
ungdomar till att ha kul med kultur - dans, musik, teater och det bådar gott inför
framtiden och utvecklingen av vår gemensamma mötesplats Kulturkvarteret Pedagogien.

Handling
Inkomna förslag på pri stagare för Hjo kommuns kulturpris.
Inkomna förslag på pristagare för Hjo kommuns idrotts/fritidspris.
Kultur, turi sm och fritidschefens skrivelse 2014-05-30.
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Ks förvaltning/kultur, turism, fritid
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