Västerås stads föreningsledarstipendium 2019
Här kan du nominera till eldsjälsstipendium och barn- och ungdomsledarstipendium.
Västerås stad har i flera år delat ut stipendier på 10 000 kronor vardera till två eldsjälar
och två barn- och ungdomsledare.
Kriterierna som gäller för båda stipendierna:
• Ledaren ska ha ett flerårigt ideellt arbete med barn och ungdomar inom området idrott, kultur,
fritid eller friluftsliv.
• Ledaren ska vara engagerad och kunnig och ha möjlighet att genom stipendiet utvecklas och
fördjupas i ledarskapet.
• Ledaren ska vara bosatt och aktiv inom Västerås kommun.
• Ledaren ska vara ideellt arbetande i föreningen (ersättning för utlagda kostnader accepteras).
Nominera kandidater
Både föreningar och privatpersoner kan nominera stipendiater till och med den 1 mars 2020.
Det är samma formulär för båda stipendierna. Du kan givetvis nominera flera personer. Använd
då en blankett per person du nominerar.
Jury
En jury tar fram kandidater utifrån inkomna nomineringar. Juryn består av tjänstepersoner
inom idrott, friluftsliv och kultur. Kandidaterna stäms även av med Västmanlands Idrottsförbund,
Västerås Idrottsallians och samordnare för civilsamhällets organisationer.
Beslutet om vilka som får Västerås stads föreningsledarstipendium tas sedan i Västerås stads
nämnd för idrott, fritid och förebyggande i april 2020. Stipendiaterna meddelas personligen samt
utannonseras på Västerås stads webbplats.
Ytterligare upplysningar kan lämnas av Marie Sandersson Bergwall, telefon 021-391284,
marie.sandersson.bergwall@vasteras.se

ANSÖKAN föreningsledarstipendium 2019
NOMINERING AV STIPENDIAT TILL (kryssa i rätt ruta):
Eldsjälsstipendium		

Barn- och ungdomsledarstipendium

Namn:
Förening:						
Ålder:
Bostadsort:
Telefon:						
E-postadress:
Beskriv här, utifrån kriterierna, varför den föreslagna personen ska erhålla Västerås stads
föreningsledarstipendium i vald kategori.

Din nominering ska vara Västerås stad tillhanda senast 1 mars 2020 och skickas till:
Västerås stad, Kultur-, idrotts- och fritidsförvaltningen, 721 87 Västerås 		
eller per e-post till namndenforidrottochfriluftsliv@vasteras.se.
Ditt namn:
Telefon:

Information om hur dina personuppgifter behandlas
Dina personuppgifter kommer att behandlas för att administrera din ansökan/ärende. Nämnden för idrott, fritid och förebyggande
i Västerås stad, org.nr 212 000-20 80, Stadshuset 721 87 Västerås, är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och att
de behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning. För att veta mer om
varför och hur länge dina personuppgifter behandlas och dina rättigheter som registrerad, se vasteras.se/personuppgifter
Du kan också alltid begära att få ta del av informationen om hur dina personuppgifter behandlas genom att
kontakta kommunen på 021-39 00 00 eller maila till kontaktcenter@vasteras.se
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