Riktlinjer för Idrottsstipendium
Ett stipendium som uppmärksammar unga
idrottare i Kungsbacka kommun
Bakgrund

Stipendiet ska uppmuntra ungdomar som vill vidareutveckla sig inom sin idrott.

Allmänna bestämmelser
1. Berättigad att erhålla stipendiet är den som är:
a. Under 26 år och
b. Född och/eller bosatt i Kungsbacka kommun.
2. Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att efter nomineringar utse stipendiater.
3. Stipendiet delas ut till två personer/år
4. Stipendiet riktas endast till enskilda personer.
5. Stipendiet utdelas årligen ut under Kultur & Fritids prisceremoni.

Bedömningsvillkor

Mottagare av stipendiet är unga och ambitiösa idrottsutövare som gjort en betydelsefull insats för idrotten
resultatmässigt men som också företrätt sin idrott på ett föredömligt sätt genom att vara en god kamrat och
förebild för andra och där stipendiet kan stimulera till fortsatt utveckling.

Nomineringsprocess

Nomineringar lämnas in under den av Kultur & Fritid avsatta nomineringsperioden. Nomineringen ska
innehålla:
• Uppgift vilken idrott den sökande verkar inom.
• Fullständigt namn
• Personnummer
• Födelseort
• Nuvarande bostadsadress
• Telefonnummer och/eller e-postadress
• CV med uppgifter om insatser och erfarenheter inom idrotten.
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• Uppgift om minst två referenspersoner med kontaktuppgifter
• En personlig beskrivning av vad du ska använda stipendiepengarna till.
• Din ansökan måste vara komplett.
Efter att stipendiet utnyttjats ska stipendiaten skicka in en rapport om hur stipendiet använts till nämnden för
Kultur & Fritid.
Nämnden för Kultur & Fritid ansvarar för att bereda och besluta om vem som ska tilldelas stipendiet.
Beredning och beslut hålls hemligt till dess att Kultur & Fritids prisceremoni äger rum.

Övriga villkor

Stipendiet delas ut till två personer som tilldelas 10 000 kronor vardera. Stipendiet utdelas under Kultur &
Fritids prisceremoni. Priset finansieras och delas ut på uppdrag av nämnden för Kultur & Fritid.

Beslutad av: Kommunfullmäktige 7 september 2021 § 115, Dnr KS 202100279
Gäller från: 7 september 2021
Ansvarig förvaltning: Kultur & Fritid
Kontakt: Kungsbacka direkt 0300-83 40 00, info@kungsbacka.se
Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka
kungsbacka.se
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