Strategi Program Plan

Policy

Riktlinjer Regler

Styrdokument

UPPVAKTNING AV
SVENSKA MÄSTARE OCH
JUBILERANDE
FÖRENINGAR

ANTAGET AV: Kommunfullmäktige
DATUM: 2019-05-23, § 89
GÄLLER FRÅN OCH MED: 2019-06-01
ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING: Servicechef
GÄLLER TILL OCH MED: 2022

Våra styrdokument
[Normerande]
Policy – Vår hållning, övergripande
Riktlinjer – Rekommenderade sätt att agera
Regler – Absoluta gränser och ska-krav

[Aktiverande]
Strategi – Avgörande vägval och strategiområden från fullmäktigeberedningar
Program – Avgörande vägval och programområden från andra än fullmäktigeberedningar
Plan – Uppdrag, tidsram och ansvar

2

Innehåll
1

Bakgrund ................................................................................................................................4

2 Syfte ........................................................................................................................................4
3 Nuläge .....................................................................................................................................4
4 Ekonomi ..................................................................................................................................5
5

Slutsats ....................................................................................................................................5

6 Ny riktlinje ..............................................................................................................................5

3

1

Bakgrund

Kommunfullmäktige fastställde 2005-12-19, § 158 riktlinjer för kommunens styrdokument. I
riktlinjen anges hur svenska mästare och jubilerande fritidsföreningar ska uppvaktas.
Riktlinjen behöver revideras och ta hänsyn till allt föreningsliv som finns i kommunen samt
anpassas efter den organisation som kommunen har idag.
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Syfte

Ulricehamns kommun ser värdet av det engagemang och arbete som sker i föreningslivet.
Genom att uppvakta vid jubileer visar kommunen på sin uppskattning.
Föreningslivet i Ulricehamn har både bredd och spets, det finns många duktiga idrottsmän
och kvinnor som deltar i olika nationella mästerskap, även på internationell nivå finns
deltagare som har sin hemvist i föreningar från kommunen. Genom uppvaktning av mästare
på nationell och internationell nivå visar kommunen sin uppskattning.
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Nuläge

I nuvarande riktlinje står det följande:
”Svenska mästare (lag eller individuellt) i mästerskap sanktionerade av Svenska
Riksidrottsförbundet eller av RF:S specialförbund anordnat mästerskap.
Mästare i förening som inte ingår i Riksidrottsförbundet men där aktuell förenings
riksorganisation sanktionerar mästerskapet som en SM-tävling
Mästare i internationella mästerskap
Mästare ska bo i Ulricehamn kommun eller tävla för en förening som är verksam i
Ulricehamn kommun
Minnesgåvan utdelas vid sista sammanträde för året med kommunstyrelsens
serviceutskott och avser prestation utförd under året
att fastställa följande för kommunens uppvaktning av jubilerande fritidsföreningar:
Uppvaktning av jubilerandefritidsföreningar ska föregås av en inbjudan från jubilerande
förening till Ulricehamns kommun, fritidsavdelningen.
Ulricehamns kommun uppvaktar föreningar som fyllt 25, 50, 75, 100 och 125 år o s v
Representant från kommunstyrelsens serviceutskott eller annan representant från
kommunstyrelsen deltar vid jubileet och”
Varje år skickar fritidsintendent ut till föreningar angående möjligheten att bjuda in till
uppvaktning vid jubileer och uppvaktning av mästare.
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Föreningar som inte är fritidsföreningar ges inte möjlighet till detta.
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Ekonomi

Kostnader för uppvaktning sker inom den ram som Kultur- och fritidsverksamheten har och
det innebär ingen ytterligare kostnad.
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Slutsats

Riktlinjerna behöver ses över och revideras. Idag finns inget serviceutskott och
representanter från serviceutskottet kan därför inte vara de som deltar vid jubileer och så
vidare. Likaså räknas inte annat föreningsliv än fritidsföreningar in i riktlinjen. I Ulricehamn
finns det ett flertal föreningar som inte räknas in här, till exemplen hembygdsföreningar och
kulturföreningar.
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Ny riktlinje

För jubilerande föreningar gäller följande:


Alla föreningar som faller inom kultur och fritidsverksamhetens område ges möjlighet
till att uppvaktas vid årsjubileum. Det vill säga fritidsföreningar, hembygdsföreningar
och kulturföreningar.



Uppvaktning sker vid 50- och 100 års jubileum i form av blommor. Representant
från kommunstyrelsen deltar i uppvaktningen.



Uppvaktningen sker fortfarande efter inbjudan från den jubilerande förening till
kommunen. Inbjudan ska skickas till kommunen i form av mail eller brev i god tid
innan jubileet/firandet.



Kultur och fritidsverksamheten skickar ut information till föreningslivet om
möjligheten till att bjuda in kommunen till jubileer.

För uppvaktning av mästare på nationell eller internationell nivå gäller följande:


Utdelning sker i samband av nationaldagsfirande i Stureparken.



Vid uppvaktning ges minnesgåva och blommor till mästare/mästarna.



Kommunfullmäktiges ordförande eller vice ordförande delar ut och uppvaktar
mästare/mästarna.



Föreningen anmäler i god tid om önskemål att mästare uppvaktas. God tid innebär
minst 1 månad i förväg. Anmälan skickas till kultur och fritid. Uppvaktningen för den
period som mästare/mästarna innehar titeln.
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Kultur och fritidsverksamheten skickar ut information till föreningslivet om
möjligheten till att mästare uppvaktas vid nationaldagsfirandet.

Som förening räknas:
En förening som är verksam i Ulricehamns kommun och som ska präglas av demokratiska
värderingar, arbeta för jämställdhet och vara öppen för alla inom föreningens målgrupp.
Förening ska vidare motverka våld, rasism, utslagning och bruk av alkohol och andra droger.
En förening som ska uppvaktas av kommunen ska inte bedrivas av vinstsyfte eller andra
bidragsinstanser som inte kommer från kommunen.
Som svensk mästare räknas:
Svenska mästare (lag eller individuellt) i mästerskap sanktionerade av Svenska
Riksidrottsförbundet eller av RF:S specialförbund anordnat mästerskap.
Mästare i förening som inte ingår i Riksidrottsförbundet men där aktuell förenings
riksorganisation sanktionerar mästerskapet som en SM-tävling.
Mästare i internationella mästerskap.
Mästare ska bo i Ulricehamn kommun eller tävla för en förening som är verksam i
Ulricehamn kommun.
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