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Kinna den 15 juni 2012 

 

Årets barn- och ungdomsledare 
 

Varje år delar kultur- och fritidsnämnden ut utmärkelsen ”Årets 

barn- och ungdomsledare”. Utmärkelsen finns i två kategorier, dels 

en idrottskategori och dels en för övrig verksamhet. Stipendierna 

är på 5 000 kronor vardera. 

Syfte  
Många kommuninvånare gör fantastiska insatser som barn- och 

ungdomsledare inom idrott, kultur och friluftsliv. Dessa ledare vill 

kultur- och fritidsnämnden uppmärksamma genom utmärkelsen 

”Årets barn- och ungdomsledare” inom kategorierna idrott samt 

övrig verksamhet. Enbart nomineringen är en bekräftelse på att 

ledaren gör en betydelsefull insats som uppskattas av 

omgivningen.  

Kriterier som ligger till grund för beslutet 
Barn- och ungdomsledaren skapar en positiv atmosfär och anda i 

och runt den grupp eller i det sammanhang som han/hon verkar i.  

 

Ledaren ska arbeta målmedvetet, med entusiasm och utan tanke 

på att sätta sig själv i fokus. Ledaren ska vägleda ungdomar till en 

meningsfull fritid där respekt och omsorg om andra och varandra 

går som en röd tråd genom verksamheten. 

 

Ledaren ska verka i ett sådant sammanhang som har möjlighet att 

beviljas bidrag inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. 

Andra faktorer som kan vara vägledande för beslutet 
Ledarprestationen/gärningen får gärna ha utförts under en längre 

tidsperiod och måste inte omfatta innevarande år. 

Övrigt 
Yrkesverksamma inom Marks kommun ska ges möjlighet att få 

utmärkelsen Årets Barn- och ungdomsledare. 

Förening och enskild medborgare har rätt att nominera 
Såväl förening som enskild medborgare har rätt att föreslå 

kandidater till ”Årets barn- och ungdomsledare”. Nomineringen 

sker skriftligt till kultur- och förvaltningen senast den 1 november 

innevarande år. Förvaltningen ansvarar för att alla nomineringar 

lämnas över till kultur- och fritidsnämnden. 

 



 

 

Kultur- och fritidsnämnden beslutar 
Kultur- och fritidsnämnden fattar beslut på ordinarie 

nämndsammanträde i december.  

Uppvaktning av Årets barn- och ungdomsledare 
Utmärkelsen delas ut av kultur- och fritidsnämnden i samband med 

uppvaktningen av Emil och Vivi Johanssons kulturstipendium samt 

Mästare i Mark i början av nästkommande år. 
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