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Fritidsförvaltningen
Datum

Tjänsteskrivelse

2018-11-26
Vår referens

Malin Eggertz Forsmark
Avdelningschef
malin.eggertzforsmark@malmo.se

Prissummor till föreningsgalan
FRI-2018-1797
Sammanfattning

Fritidsnämnden vill genom en årlig föreningsgala lyfta föreningslivets insatser och hylla
föreningar och ledare som särskilt bidragit till att Malmöbor ges möjlighet till meningsfull fritid.
Fritidsnämnden delar årligen ut priser till Årets förening och Årets eldsjäl. Fritidsnämnden
föreslås besluta att öka prissummorna enligt förslag.
Förslag till beslut

1. Fritidsnämnden beslutar att prissumman till Årets eldsjäl är 10 tkr och Årets förening 25
tkr.

Beslutsunderlag



G-Fritidsnämnden 2018-12-13

Beslutsplanering

Fritidsnämndens Arbetsutskott 2018-12-06
Fritidsnämnden 2018-12-13
Beslutet skickas till

Fritidsnämnden arrangerar en årlig föreningsgala sedan 2016 i nära samarbete med
paraplyorganisationerna; Handikappidrottens Samarbetsorganisation i Malmö (HISO),
Malmöidrottens Samarbetsorganisation (MISO) och Malmö Ideella (fd MIP). Arrangemanget
har ett bredare anslag än den tidigare Mästargalan och ambitionen är att uppmärksamma
föreningar och eldsjälar inom föreningslivet.
Priserna som fritidsnämnden delar ut är Årets förening och Årets eldsjäl i två olika kategorier;
idrottsförening och ideell förening. Det är föreningen som nominerar presumtiva pristagare och
juryn består av representanter från fritidsnämndens arbetsutskott och paraplyorganisationerna.

SIGNERAD

2018-11-26

Regelverket kring juryns arbete är begränsat men en förening ska vara registrerad hos
fritidsförvaltningen för att vara aktuell för priset och en eldsjäl ska vara ideella arbetande och
inte anställd i förening. Juryn har att bedöma nomineringarna utifrån underlag och/eller
hänvisning till annan information. Juryn avgör från år till år vad den önskar premiera t ex en
förening som varit särskilt framgångsrik, ökat medlemsantal eller gjort någon särskild insats
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under året som gått. Det gäller också eldsjälen som kan premieras för lång och trogen tjänst eller
en ledare som gjort något särskilt under året som gått.
Prissumman har varit 25 tkr för förening och 7 500 kr för eldsjäl. Förvaltningen betalar ut
prissumman till förening som bidrag. Förening och ledare kan därefter besluta huruvida
prissumman ska betalas ut i form av utbildning, resa eller kontant. Det är föreningen och
individen som ansvarar för eventuella avgifter till Skattemyndigheten.
Fritidsförvaltningen föreslår att behålla prissumman på 25 tkr för förening men höja priset till 10
tkr för eldsjäl.
Ärendet

[Här kan du skriva själva ärendet]
Ansvariga

Johan Hermansson Direktör

