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Stipendier och priser 2019
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att följande personer tilldelas stipendier och
priser 2019:
2019 års kulturstipendium på 15 000 kr tilldelas Edwin Klaesson.
Edwin Klaesson har förgyllt Ljungbys kulturliv med sitt konstnärliga uttryck
under flera år. Den redan långa meritlistan visar på ett brinnande engagemang
för kulturen. Genom detta stipendium vill vi att Edwin ska nå sina drömmar och
tänka på sin hemort som den plats där skapandet får gro.
2019 års idrottsstipendium på 15 000 kr tilldelas Elias Kenneryd.
Elias Kenneryd är 19 år och brottare. Han har redan tagit tre SM-guld och två
SM-silver. I våras försvarade Elias SM-titeln i viktklass J97 och tillsammans
med landslaget har han deltagit i flera internationella tävlingar. Elias har blivit
rekryterad att studera och tävla för en klubb utanför San Fransisco. Ljungby
kommuns idrottsstipendium bidrar till att förverkliga dessa planer.
2019 års pris för kulturprestation på 10 000 kr tilldelas Berättanätet Kronoberg.
Med Sagobygdens UNESCO-utmärkelse visar Berättarnätet Kronoberg hela
världen på hur den muntliga berättartraditionen kan tryggas och utvecklas.
Ljungby kommun ger därför årets pris för kulturprestation till föreningen
Berättarnätet Kronoberg.
2019 års pris för idrottsprestation på 10 000 kr tilldelas Frida Johansson.
Frida Johansson har sedan 7-års ålder utvecklats som volleybollspelare i
Ljungby Volleybollklubb. Hon har tagit SM-guld med U16-laget i Beach-SM och
nu senast 2019 med U18-laget. Som uttagen i landslagets U16 trupp har hon
deltagit i EM-förkval på Färöarna och sedan EM-kval i Polen 2019. Genom
sina insatser visar Frida att hon vill vara med och föra klubben och Sverige in i
framtiden.
2019 års pris till föreningsledare bam/unga tilldelas Szilard Pilcz.
5 000 kr går till Szilard Pilcz och 5 000 kr till Ljungby simsällskap.
Szilard Pilcz är föreningsledare i Ljungby simsällskap. Som ledare är Szilard
ansvarsfull och driven. Han leder med stort engagemang och tydligt barnperspektiv. Med humor och ett varmt hjärta bekräftar han varje enskilt barn och
får undervisningen glädjefylld.
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Jäv
Christer Larsson (SD) anmäler jäv och deltar inte under detta ärende.
Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämnden delar ut ett kulturstipendium, ett idrottsstipendium,
ett pris för kulturprestation, ett pris för idrottsprestation och ett pris till
föreningsledare barn/ungdom. Stipendierna och priserna delas ut i augusti varje
år. Stipendier och priser kan tilldelas personer, grupper, föreningar mer än en
gång. Stipendier och priser kommer att delas ut vid musikskolans konsert på
Ljungbydagarna måndag 12 augusti 2019.
Beslutsunderlag
Arbetsutskottets protokoll 2019-06-05, § 32.
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