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Stadgar för Hjo kommuns idrotts-/fritidspris
§1
Idrottspriset är instiftat för att uppmärksamma och belöna betydelsefulla insatser inom idrotts- och
fritidssektorn i Hjo kommun. Genom priset vill Hjo kommun uppmuntra och visa uppskattning för
värdefulla och ideella insatser inom idrott- och fritidsområdet.
§2
Priset kan delas ut till föreningar eller organisationer som bedriver verksamhet i Hjo kommun eller till
enskilda personer/ en grupp av personer som är hemmahörande i Hjo kommun. De insatser som belönas
ska ha utförts ideellt och inte inom ramen för den föreslagna pristagarens ordinarie yrkesutövning. Priset
kan inte sökas för egen räkning utan delas ut till någon som föreslagits av enskild invånare, förening eller
annan.
§3
Priset består av 5 000 kr samt diplom
§4
Förslag till pristagare kan lämnas av vem som helst. Förslaget ska innehålla namn och adress till den som
föreslås samt en motivering till varför den föreslagna pristagaren bör tilldelas idrott- och fritidspriset.
Kommunala verksamheter eller tjänstemän inom Hjo kommun kan inte förslås. På kommunens hemsida
finns blankett som användas för anmälan. Förslag till pristagare ska vara kommunen tillhanda senast den
30 april.
§5
En kommitté som består av Hjo kommuns idrottsråd ska bland de föreslagna pristagarna föreslå en
pristagare.
§6
En jury som består av kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar om vem av de nominerade
kandidaterna som ska utses till pristagare. Beslutet ska vara grundligt motiverat. Beslutet kan inte
överklagas.
§7
Juryn får besluta att priset ska delas av flera pristagare och att det för vissa år inte skall delas ut något
pris.
§8
Pristagare tillkännages och tilldelas priset vid firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni.
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Stadgar för Hjo kommuns kulturpris
§1
Kulturpriset är instiftat för att uppmärksamma och belöna särskilt viktiga insatser inom kulturområdet.
Priset kan uppmärksamma skilda konstnärliga områden såsom litteratur, musik, konst, hantverk, teater,
dans eller annan jämförbar konstart samt andra kulturella områden som bildningsverksamhet,
hembygdsvård och naturvård.
§2
Priset kan delas ut till en person, grupp av personer, föreningar och/eller organisationer som bedriver
verksamhet inom Hjo kommun. Priset kan inte sökas för egen räkning utan delas ut till någon som
föreslagits av enskild invånare, förening eller annan.
§3
Priset består av 5 000 kr samt diplom.
§4
Förslag till pristagare kan lämnas av vem som helst. Förslaget ska innehålla namn och adress till den som
föreslås samt en motivering till varför den föreslagna pristagaren bör tilldelas kulturpriset. Kommunala
verksamheter eller tjänstemän inom Hjo kommun kan inte förslås. På kommunens hemsida finns blankett
som användas för anmälan. Förslag till pristagare ska vara kommunen tillhanda senast den 30 april.
§5
En kommitté som består av Hjo kommuns konst- och kulturråd ska bland de föreslagna pristagarna
föreslå en pristagare.
§6
En jury som består av kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar om vem av de nominerade
kandidaterna som ska utses till pristagare. Beslutet ska vara grundligt motiverat. Beslutet kan inte
överklagas.
§7
Juryn får besluta att priset ska delas av flera pristagare och att det för vissa år inte skall delas ut något
pris.
§8
Pristagare tillkännages och tilldelas priset vid firandet av Sveriges nationaldag den 6 juni.

