Halsa kommune

Arkiv:

C00

Arkivsaksnr:

2010/704-1

Saksbehandler:

Ragnhild Godal Tunheim

Saksframlegg

Utvalg
Halsa formannskap

Utvalgssak
129/10

Møtedato
23.11.2010

Forslag til statutter - ungdommens kulturpris

Bakgrunn
I jubileumsåret 2010 for Sparebank 1 Nordvest ble Halsa kommune tildelt kr 50 000,- øremerket
en ungdommens kulturpris. Den formelle overrekkelsen skjedde under jubileumskonserten
”VårBrus” i Halsa kirke den 16. mars i år. Sparebank 1 Nordvest ber Halsa kommune foreslå
statutter for en slik pris.
Faktiske opplysninger
Betingelser fra Sparebank 1 Nordvest i forbindelse med tildelingen:
1. Prisen skal deles ut årlig ved en egnet anledning, med et beløp på kr 10 000 over en
periode på 5 år.
2. Prisen er øremerka ungdom.
3. Halsa kommune skal foreslå statutter til prisen, som oversendes styret i Sparebank 1
Nordvest for behandling.
4. Halsa kommune skal foreslå hvem som skal bekle juryen.
5. Pengene overføres Halsa kommune når statutter er vedtatt.
6. Sparebank 1 Nordvest skal synliggjøres i forbindelse med annonsering og utdeling av
prisen.
Sammendrag/vurdering
Forslag til statutter for Ungdommens Kulturpris:
1.

Ungdommens kulturpris i Halsa skal være stor kr. 10 000,- og
Skal utdeles hvert år i over en periode på 5 år. Den første ungdommens kulturpris deles
ut i 2011. Prisen er en gavesjekk, diplom samt en begrunnelse for tildelingen.

2.

Ungdommens kulturpris kan søkes av enkeltpersoner og lag (sammenslutninger), og
forslag på kandidater kan fremmes av de som måtte ønske det. Juryen kan selv foreslå
kandidater. Forslag må være skriftlige og med en begrunnelse på hvorfor kandidaten(e)
bør motta en slik pris.

3.

Prisen kan utdeles til ungdommer som på en særlig måte viser iherdighet og utvikler
kulturell ferdighet utover det en kan forvente innen innen musikk, sang, dans, drama,
diktning, bildende kunst, husflid/ håndverk eller annen relevant kulturell aktivitet.
Samme person/ gruppe kan bare unntaksvis motta prisen mer enn en gang.

4.

Ungdom bosatt i og utenfor kommunen kan komme i betraktning ved utdeling av prisen,
men kandidaten(e) må ha hatt hele eller deler av oppveksten i Halsa.

1.

En representant for Sparebank 1 Nordvest lokalt skal delta i juryen sammen med to
representanter fra Halsa formannskap og to represententer fra Halsa Ungdomsråd samt
rådgiver næring og kultur. Juryens vedtak skal være begrunnet. Vedtaket er endelig, og
er ikke gjenstand for prøving.

7.

Tildeling av prisen bør forsøkes kombinert med en passelig kulturell
anledning aktuell for ungdom. Juryen bør i sitt vedtak peke på hvordan tildelingen skal
skje.

8.

Prisutdelingen annonseres hvert utdelingsår innen utgangen av september måned. Den
annonseres på kommunens nettsider, på facebookgruppen Ung i Halsa, samt i
lokalpressen.

Rådmannens innstilling
Halsa Formannskap vedtar følgende forslag til vedtekter for Ungdommens Kulturpris:
1.

Ungdommens kulturpris i Halsa skal være stor kr. 10 000,- og skal utdeles hvert år i over en periode på 5
år. Den første ungdommens kulturpris deles ut i 2011. Prisen er en gavesjekk, diplom samt en begrunnelse
for tildelingen.

2.

Ungdommens kulturpris kan søkes av enkeltpersoner og lag (sammenslutninger), og forslag på kandidater
kan fremmes av de som måtte ønske det. Juryen kan selv foreslå kandidater. Forslag må være skriftlige og
med en begrunnelse på hvorfor kandidaten(e) bør motta en slik pris.

3.

Prisen kan utdeles til ungdommer som på en særlig måte viser iherdighet og utvikler kulturell ferdighet
utover det en kan forvente innen musikk, sang, dans, drama, diktning, bildende kunst, husflid/ håndverk
eller annen relevant kulturell aktivitet.
Samme person/ gruppe kan bare unntaksvis motta prisen mer enn en gang.

4.

Ungdom bosatt i og utenfor kommunen kan komme i betraktning ved utdeling av prisen,
men kandidaten(e) må ha hatt hele eller deler av oppveksten i Halsa.

5.

Ungdommens kulturpris har en nedre aldersgrense på 13 år og en øvre aldresgrense på 20 år.

6.

En representant for Sparebank 1 Nordvest lokalt skal delta i juryen sammen med to representanter fra
Halsa formannskap og to represententer fra Halsa Ungdomsråd samt rådgiver næring og kultur. Juryens
vedtak skal være begrunnet. Vedtaket er endelig, og er ikke gjenstand for prøving.

7.

Tildeling av prisen bør forsøkes kombinert med en passelig kulturell
anledning aktuell for ungdom. Juryen bør i sitt vedtak peke på hvordan tildelingen skal skje.

8.

Prisutdelingen annonseres hvert utdelingsår senest innen utgangen av september måned. Den
annonseres på kommunens nettsider, i facebookgruppen Ung i Halsa, samt i lokalpressen.

Forslaget videresendes Sparebank 1 Nordvest for endelig vedtak.

Behandling i Halsa formannskap - 23.11.2010

Vedtak
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.

