NOMINERING

Kulturstipendium – ungdom
KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Föreslagen stipendiemottagare
Namn
Adress
Telefon
E-postadress
Född år

Förslaget inlämnat av
Namn
Adress
Telefon
E-postadress

Motivering

Välkommen att lämna in ditt förslag till sektorns kansli senast den 1 mars
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.

Höörs kommun: Kultur, arbete och folkhälsa • Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: Östergatan 22 • Höör
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kaf@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun

NOMINERING

Kulturstipendium – ungdom
KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA

Stipendiet ska ses som en ekonomisk uppmuntran till den eller de som gör värdefulla
insatser på det kulturella området.

STIPENDIESTADGAR
1
Förslag till stipendiemottagare kan lämnas av föreningar, organisationer eller av enskilda
personer.
2
Stipendiemottagare skall vara bosatta i eller ha anknytning till Höörs kommun och ej vara
fyllda 21 år.
3
Stipendiesumman som är på 3.000 kronor utdelas årligen. Summan kan eventuellt delas
på två kandidater. Utdelning sker årligen inom ramen för beviljat anslag.
4
Vem eller vilka som ska tilldelas stipendium beslutas hos nämnden för kultur, arbete och
folkhälsa på maj -sammanträdet.
5
Om lämplig kandidat saknas, utdelas inte stipendiet.
6
Stipendieansökningarna måste vara sektorns kansli tillhanda senast 1 mars eller annan
datum som nämnden beslutar.
7
I mars månad informeras om möjligheten att söka stipendiet i pressen samt på
kommunens hemsida.
8
Stipendiet är avsett för enskild person/personer som är verksam och gör värdefulla
insatser inom kulturen, naturvården eller hembygdsvården. I första hand ska
verksamheten avse Höörsbygden.
9
Stipendiet kan endast erhållas en gång per person.
10
Stipendiet ska utdelas i samband med Nationaldagsfirandet.
Ovanstående stadgar har antagits av Höörs kommunfullmäktige 2004-11-24, § 110.

