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ÅRETS FÖRENING – HÖRBY KOMMUN - REGLER 

 

Allmän motivering 

Priset skall delas ut till en förening inom Hörby kommun som under det gångna året på ett 

förtjänstfullt sätt gjort en väsentlig insats för lokalsamhället och dess invånare 

Hörby kommun vill genom priset uppmuntra till fortsatt engagemang i ideella föreningar där de 

flesta medlemmar arbetar i det tysta. 

 

Efter vilken insats skall utmärkelsen delas ut? 

Den förening som tilldelas utmärkelsen skall under det gångna året gjort betydande insatser när 

det gäller ”frivilligt arbete”, som exempel kan nämnas: besöksverksamhet, ledsagarverksamhet, 

välgörenhetsinsatser, anhörigutbildningar, ungdomsverksamhet eller insatser för utsatta grupper. 

Insatsen kan även innebära en ökad frivillig arbetsinsats, nya verksamheter och uppnådda resultat. 

 

Hur lång tid skall insatsen pågått? 
Under de senaste 12 månaderna. 

 

Vid vilket tillfälle skall det delas ut? 

Vid firandet av Sveriges nationaldag, den 6 juni. 

 

Vem utser? 

Utmärkelsen utdelas årligen, men om kommunstyrelsen anser att lämplig kandidat saknas kan man 

besluta om att inte dela ut utmärkelsen. Bedömning och beslut om vem som ska motta 

utmärkelsen, sker i kommunstyrelsen i maj månad. Utmärkelsen kan endast gå till en förening, 

ingen delning av premien. 

 

Vem får söka? 

Alla föreningar som bedrivit verksamhet de senaste 12 månaderna i Hörby kommun kan ansöka 

om utmärkelsen. 

Föreningen formulerar själv ansökan och av den skall framgå föreningens ”historia” bakgrund, 

verksamhet, ekonomisk ställning och motivering. Av ansökan skall framgå vilka insatser 

föreningen planerar att göra för utmärkelsen. 

Ansökan lämnas till kommunledningskontoret, senast den 31 mars. 

 

Vad är utmärkelsen? 

Utmärkelsen innebär att föreningen får ett tillskott om 20 000 kr varav 15 000 kr skall användas 

till en utbildningsinsats för föreningens medlemmar/aktiva/ledare. Redovisning av vad 

utmärkelsen använts till, redovisas till Hörby kommun senast i maj månad året efter utdelandet. 
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