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18. Stadgarna föreningsledarstipendium och
kulturstipendium – ändring
Dnr 2013/317-003
Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-12, § 47 att godkänna förslaget
till genomförande av en föreningsgala under 2018.
Kommunstyrelsens förvaltning skriver i skrivelse 29 januari 2018 att i
och med införandet av en föreningsgala så har kommunen skapat en ny
möjlighet att samla utdelningen av stipendier och priser till föreningsliv
och medborgare.
I stadgarna för föreningsledarstipendiet och kulturstipendiet står det att
”Från och med 2014 delas föreningsledarstipendiet ut vid kommunens
arrangerade nationaldagsfirande.” För att stipendierna ska kunna delas
ut på föreningsgalan måste stadgarna ändras.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att upphäva sitt beslut från 2013-11-04, § 160 ”att från och med 2014
dela ut kulturstipendiet och föreningsledarstipendiet vid kommunens
arrangerade nationaldagsfirande”,
att stryka meningen ”Från och med 2014 delas föreningsledarstipendiet
ut vid kommunens arrangerade nationaldagsfirande.” i stadgar för
föreningsledarstipendium, samt
att stryka meningen ”Från och med 2014 delas kulturstipendiet ut vid
kommunens arrangerade nationaldagsfirande.” i stadgar för
kulturstipendium.
Yrkande
Ordföranden yrkar bifall till kommunstyrelsens förvaltnings förslag till
beslut och finner att kommunstyrelsen bifallit yrkandet.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att upphäva sitt beslut från 2013-11-04, § 160 ”att från och med 2014
dela ut kulturstipendiet och föreningsledarstipendiet vid kommunens
arrangerade nationaldagsfirande”,
att stryka meningen ”Från och med 2014 delas föreningsledarstipendiet
ut vid kommunens arrangerade nationaldagsfirande.” i stadgar för
föreningsledarstipendium, samt
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att stryka meningen ”Från och med 2014 delas kulturstipendiet ut vid
kommunens arrangerade nationaldagsfirande.” i stadgar för
kulturstipendium.

Handlingar i ärendet:
Kommunstyrelsens beslut 2018-02-27, § 85
Kommunstyrelsens förvaltnings skrivelse 29 januari 2018
Expedieras till:
Kommunstyrelsens förvaltning
Kommunstyrelsens ledningskontor, författningssamlingen
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Ändring av stadgar för föreningsledarstipendium och
kulturstipendium
Bakgrund
I och med införandet av en föreningsgala så har kommunen skapat en ny möjlighet att
samla utdelningen av stipendier och priser till föreningsliv och medborgare.
I stadgarna för föreningsledarstipendiet och kulturstipendiet står det att ”Från och
med 2014 delas föreningsledarstipendiet ut vid kommunens arrangerade
nationaldagsfirande.” För att stipendierna ska kunna delas ut på föreningsgalan måste
stadgarna ändras.
Förslaget är att meningen stryks.

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
att upphäva sitt beslut från 2013-11-04, § 160 ”att från och med 2014 dela ut
kulturstipendiet och föreningsledarstipendiet vid kommunens arrangerade
nationaldagsfirande”,
att stryka meningen ”Från och med 2014 delas föreningsledarstipendiet ut vid
kommunens arrangerade nationaldagsfirande.” i stadgar för föreningsledarstipendium,
samt
att stryka meningen ”Från och med 2014 delas kulturstipendiet ut vid kommunens
arrangerade nationaldagsfirande.” i stadgar för kulturstipendium.
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VÄSTERVIKS KOMMUN
471.3

FÖRFATTNINGSSAMLING

STADGAR FÖR FÖRENINGSLEDARSTIPENDIUM
FASTSTÄLLDA
§ 160

§1

AV

KOMMUNFULLMÄKTIGE

2013-11-04,

Stipendiets syfte

Västerviks kommuns föreningsledarstipendium utdelas till föreningsledare
som gjort eller gör förtjänstfulla insatser inom det ideella föreningslivet i
Västerviks kommun.

§2

Kompetens för stipendiet

Stipendiet är personligt och skall ses som ett erkännande av en god ledargärning.
Stipendiet kan inte delas på flera stipendiater och heller inte tilldelas samma
stipendiat vid mer än ett tillfälle.

§3

Förslag till kandidater, utannonsering m m

Föreningsledarstipendiet utdelas på grundval av förslag eller ansökan som
kan inges av enskild person, grupp eller organisation. Kommunstyrelsens ledamöter har också rätt att lämna förslag på stipendiater ända fram till dess
beslut är fattat.
Till ansökan om stipendium bör fogas de intyg och andra handlingar som
sökande vill åberopa.
Stipendiet utdelas en gång per år efter annonsering på lämpligt sätt. Utdelning av föreningsledarstipendium beslutas av kommunstyrelsen som äger
och har möjlighet att för detta ändamål utse en särskild beredning.
Från och med 2014 delas föreningsledarstipendiet
kommunens arrangerade nationaldagsfirande.

ut

vid

2

§4

Formalia

Kommunstyrelsen beslutar om:
•
Förändring av stadgarna för föreningsledarstipendiet.
•
Det årliga stipendiebeloppet.
•
Formerna för stipendieutdelning.
_____
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VÄSTERVIKS KOMMUN
FÖRFATTNINGSSAMLING

471.1

STADGAR FÖR KULTURSTIPENDIUM

ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2013-11-04, § 160
§ 1 Stipendiets syfte
Västerviks kommun kulturstipendium utdelas som stimulans, uppmuntran och
erkänsla till den som gjort betydelsefulla insatser inom kulturområdet. Unga
lovande förmågor kan också beviljas stipendiet.

§ 2 Kompetens för stipendiet
Stipendiet tilldelas person, grupp eller organisation som är född eller bosatt i
Västerviks kommun, eller på annat sätt har anknytning till kommunen.
Stipendiet kan inte utdelas postumt eller mer än en gång till samma person/grupp/organisation. Om så anses lämpligt kan stipendiet fördelas på flera
stipendiater, dock högst tre vid varje tillfälle.

§ 3 Förslag till kandidater, utannonsering m m
Kulturstipendiet utdelas på grundval av förslag eller ansökan som kan inges
av enskild person, grupp eller organisation. Kommunstyrelsens ledamöter
har också rätt att lämna förslag på stipendiater ända fram till dess beslut är
fattat.
Till ansökan om stipendium bör fogas de intyg och andra handlingar som
sökande vill åberopa.
Stipendiet utdelas en gång per år efter annonsering på lämpligt sätt.
Kommunstyrelsen fattar beslut om kulturstipendiet in plenum.
Från och med 2014 delas kulturstipendiet ut vid kommunens arrangerade
nationaldagsfirande.

4711kultstipen
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§ 4 Hedersdiplom
Som komplement till kulturstipendiet kan hedersdiplom utdelas för förtjänstfulla insatser inom kulturområdet i Västerviks kommun. Hedersdiplomet utdelas efter samma grundprinciper som kulturstipendiet men är inte förknippat
med någon penninggåva.

§ 5 Formalia
Kommunstyrelsen beslutar om:
• Förändringar av stadgarna för kulturstipendiet
• Det årliga stipendiebeloppet
• Formerna för stipendieutdelning
_____
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