ANSÖKAN
Ledarutmärkelse – 10, 15 eller 20 år
KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Förtroendepost/ledare i minst 10 år
Namn

Aktiv mellan åren

Förtroendepost/ledare i minst 15 år
Namn

Aktiv mellan åren

Förtroendepost/ledare i minst 20 år
Namn

Aktiv mellan åren

Vi godkänner att våra personuppgifter lagras i Höörs kommuns datasystem.
Vill ni ha mer information om GDPR finns det att hitta på Höörs kommuns hemsida –
https://www.hoor.se/kommun-politik/overklaga-beslut-rattssakerhet/hantering-avpersonuppgifter/
Det går också bra att kontakta kommunens dataskyddsombud – dataskyddsombud@hoor.se – om
ni har frågor kring GDPR.

__________________________________________________________________________________
Inlämnad av (föreningens namn)
__________________________________________________________________________________
Kontaktperson (namn och telefonnummer)
__________________________________________________________________________________
Ort och datum
__________________________________________________________________________________
Underskrift (ordföranden)
Namnförtydligande
Välkommen med Er ansökan till sektorns kansli senast två månader före önskad utdelningsdag

Höörs kommun: Kultur, arbete och folkhälsa • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Föreningsgatan 11 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kulturofritid@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

ANSÖKAN
Ledarutmärkelse – 10, 15 eller 20 år
KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

BESTÄMMELSER FÖR LEDARUTMÄRKELSE
Utmärkelsen har instiftats av fritidsnämnden i Höörs kommun.
Hela kvalifikationstiden skall vara förvärvad inom någon av Höörs kommuns förening(ar).
Arbete i föreningar utom kommunen gäller ej.
Utmärkelsen utdelas endast till medlem i någon av Höörs kommuns förening(ar).
Utmärkelsen söks av förening som är registrerad hos Kultur, arbete och folkhälsas
föreningsregister.
Sektorns kansli behandlar varje ansökan med rätt att bevilja eller avslå densamma efter
bedömning av bifogad meritförteckning.
Nämndens utmärkelser delas ut efter 10, 15 eller 20 års aktivt arbete på förtroendepost
eller som ledare inom förening (räknas i mer än en förening).
Ansökan, som inlämnas av förening, om utdelning av utmärkelsen skall göras skriftligen till
Sektorns kansli senast två månader före önskad utdelningsdag.
Kvalificerande föreningsmedlemskap räknas först fr.o.m. det år vederbörande fyllde arton
(18) år.
Person som ägnat sig åt betald instruktörsverksamhet, får inte räkna sig denna tid tillgodo.
Utmärkelsen består av ett diplom.

