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RIKTLINJER FÖR EXTERN UPPVAKTNING TILL FÖRENINGAR/ORGANISATIONER SAMT
RIKTLINJER FÖR STÖD TILL ELITVERSKAMHET I HEDEMORA KOMMUN, följande riktlinjer
gäller för uppvaktning av föreningar och organisationer i Hedemora kommun, antagna av
kommunfullmäktige 2003-01-30, med senaste ändring att gälla från och med 2010-05-25.
1. Uppvaktning sker till av kultur- och fritidsnämnden godkända, bidragsberättigade
föreningar/organisationer i Hedemora kommun.
2. Uppvaktning kan också ske till andra föreningar/organisationer /verksamheter i
kommunen med motsvarande betydelsefull verksamhet efter beslut i varje enskilt fall.
3. Förening/organisation som önskar komma i fråga för uppvaktning inbjuder själv
Hedemora kommun, kultur- och fritidsnämnden i god tid innan tid och plats för
jubileet.
4. Hedemora kommun skall vid uppvaktningen i första hand representeras av kultur- och
fritidsnämndens ordförande, vice ordförande alternativt kommunfullmäktiges
ordförande, förste vice eller andre vice ordförande.
5. Uppvaktning sker vid jubileum enligt följande:
25 år
penninggåva 1 500:samt minnesgåva
50 år
”
3 000:”75 år
”
3 000:”–
100 år
”
5 000:”Därefter vart 25:e år med tillägg enligt ovan.
6. Penninggåvan skall användas för att stimulera föreningens barn- och
ungdomsverksamhet eller där sådan saknas till ledarutveckling.
Övrig extern uppvaktning till företag, enskilda, kommuner etc.
Uppvaktning sker med blommor/minnesgåva eller motsvarande vid jubileum,
födelsedagar, etableringar, invigningar etc. efter beslut i varje enskilt fall.
Hedemora kommun representeras av kommunstyrelsens eller kommunfullmäktiges
ordförande.
Följande riktlinjer gäller för stöd till elitverskamhet i Hedemora kommun,
antagna av kommunfullmäktige 2004-09-14.
1. Hedemora kommun beviljar ej elitbidrag till lag och/eller enskilda utövare som
bedriver elitverksamhet.
2. Hedemora kommun prövar i varje enskilt fall möjligheten till marknadsföring av
kommunen tillsammans med respektive elitverksamhet.
3. Hedemora kommun, kommunfullmäktige, uppvaktar en gång per år lag och enskilda,
seniorer eller juniorer/ungdomar från och med det år de fyller 15 år, med ett hederspris
för goda idrottsliga prestationer, varmed avses vinnare av officiellt SM eller då den
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aktive placerat sig på medaljplats i NM, EM, VM, OS eller motsvarande.
Uppvaktning kan även ske vid kulturella framgångar på motsvarande nivå.
Gåvan delas ut till aktiva som är mantalsskrivna i Hedemora kommun och/eller
representerar förening med säte i Hedemora kommun och/eller är fostrade i Hedemora
kommun. Uppvaktningen är en minnesgåva och utdelas som regel en gång till samma
person.

