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Statutter for Gildeskål kommunes frivillighetspris og Gildeskål kommunes
kulturstipend

Rådmannens forslag til vedtak:
Følgende statutter vedtas:
1. Statutter for Gildeskål kommunes frivillighetspris:
a)

Prisen skal deles ut til en initiativrik person, lag/forening eller organisasjon som
med sin frivillige innsats, ideer og pågangsmot har bedret trivsel og livskvalitet for
andre, samt bidratt til et mer åpent, aktivt og trygt samfunn.

b) Enkeltpersoner og lag/foreninger kan sende inn forslag på kandidater innen 14. april
hvert år.
c)

Vinneren kåres av Levekårsutvalget i mai.

d) Prisen deles ut under den tradisjonelle julekonserten.
e)

Skulle det skje at det ikke avholdes julekonsert, deles prisen ut i kommunestyrets
desembermøte.

f)

Prisen består av en gavesjekk på kr. 5.000,-, et diplom og en kunstnerisk
gjenstand.

g) Skulle det ikke finnes egnede kandidater et år, deles prisen ikke ut.

2. Statutter for Gildeskål kommunes kulturstipend
a)

Stipendet er søknadsbasert.

b)

Stipendet kan søkes av personer fra Gildeskål som i yrke eller fritid driver
virksomhet innenfor kultur og/eller idrett

c)

Den som søker kulturstipend skal gi opplysninger om seg selv og om hvordan
stipendet er tenkt brukt.

d)

Kulturstipendet er på kr. 5.000,-

e)

Søknadsfristen er 15. april hvert år.

f)

Stipendet må tas i bruk senest 12 måneder etter tildelingen og stipendiaten
skal innen 4 uker etter at stipendet er brukt, gi en skriftlig redegjørelse for
hvordan det er brukt.

g)

Levekårsutvalget avgjør i mai hvem som skal få stipendet.

h)

Stipendet deles ut i kommunestyrets junimøte.

i)

Skulle det ikke være egnede kandidater et år, deles ikke stipendet ut.

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret vedtok i 2017 at det skulle opprettes tre nye priser og et nytt stipend som
skal deles ut av Gildeskål kommune.
En pris og et av stipend skal behandles i Levekårsutvalget og to priser skal behandles i
formannskapet. Det skulle også utarbeides statutter for de ulike prisene.
Vurdering:
Statuttene skal si noe om hvem som er mulige kandidater og søkere på prisene/stipendet og
hvem som har anledning til å sende inn forslag og søknader.
Det er i statuttene fastslått en fast sum på prisen/stipendet.
Kommunestyret og julekonserten er foreslått som utdelingsarena for å få litt stas og blest
rundt vinnerne. Dette er arenaer som egner seg godt til slikt.
Søknadsfristene er satt slik at det er tid til behandling før kommunestyrets møte i juni.
For både frivillighetsprisen og kulturstipendet gjelder at det ikke deles ut dersom det ikke er
egnede kandidater.

