Kultur- & Idrottsgala Tyresö 2011
Syfte
Syftet med en Kultur- & Idrottsgala i Tyresö är att
tydligare uppmärksamma och hylla människor som
på olika sätt gör fina insatser för sin förening och för kommunen.
Tid och plats
Galan hålls fredagen den 25 mars i Tyresö gymnasiums matsal.
Projektorganisation
Gruppen som jobbar med galan består av representanter från informationsenheten,
kulturenheten, fritidsenheten samt staben.
Information
För att nå ut till så många som möjligt så skickas information till föreningarna via e-post,
kommunrutan i tidningen Mitt i Tyresö samt den nya Föreningsportalen på kommunens
hemsida.
Preliminärt program för galan
kl. 18.00 Mingel
kl 18.45 Välkomstal
kl 19.00 Utdelning av utmärkelser
kl 19.15 Middag
kl 19:45 Utdelning av utmärkelser
kl 20:15 Utdelning utmärkelser
kl 20:45 Bensträckare
kl 21:00 Kaffe
kl 21:10 Utdelning av utmärkelser
kl. 21:30 Utdelning av utmärkelser
kl 21.45 Utdelning av utmärkelser
kl 22:15 Eftermingel
Budget
Intäkter
Projektbidrag KFN
Entrébiljetter 200 x 150 kr

TOTALT

165 000
30 000

195 000

Kostnader
Mat 290 x 275 kr
Priser (utöver redan budgeterat)
Underhållning
Dekorationer
Scen och tekniskt utrustning
Logo, inbjudningskort, affischer
m.m.
Inhyrda ungdomar
Övrigt *
TOTALT

80
25
25
10
10
10

000
000
000
000
000
000

5 000
30 000
195 000

I maten ingår mat (italiensk buffé), måltidsdryck (vin/öl/bordsvatten), dukar, ljus, servetter,
välkomstdrink med enkelt tilltugg, kaffe/thé med kaka.
Baren sköts av cateringföretaget.
* Denna post är det inte säkert att vi kommer att behöva utnyttja fullt ut, det är en buffert.

Inbjudningar
Inbjudningar kommer att gå ut, under vecka 6, till alla ideella föreningar. Föreningarna får
anmäla hur många gäster de vill (150 kr/pers.), ”först till kvarn” gäller.
Prisutdelare och underhållare
Välkomsttal hålls av Kultur- och fritidsnämndens ordförande. Även kommundirektören
kommer att säga några ord i anslutning till middagen.
Prisutdelare blir lokalt kända idrott- och kulturpersoner.
Underhållning och konferencier är lokala personer.
Priskategorier och process för nomineringar
På Föreningsportalen, på kommunens hemsida, finns det från och med den 3 februari
möjlighet för föreningar att anmäla gäster till galan. Det finns också möjlighet för
allmänheten att föreslå personer som ska nomineras till utmärkelser samt en kortfattad
motivering (max 3 rader) varför just de personerna ska ha en utmärkelse.
Dokumentation
Galan kommer att dokumenteras både skriftligt och med bilder. Både pristagare och bilder
från galan kommer att presenteras på kommunens hemsida.
Efter galans genomförande kommer en utvärdering att göras.
Kat
k
k
k
a

Namn
Kulturstipendium
Kulturstipendium
Kulturstipendium
Ryggdunken förening

Pris
10 000
10 000
10 000
10 000

Process
Jury/Statuter
Jury/Statuter
Jury/Statuter
Jury/Statuter

a

Ryggdunken ledare

10 000

Jury/Statuter

a

Ryggdunken ledare

10 000

Jury/Statuter

i

Årets
idrottsprestation

Diplom + 10
000

Fri nominering +
jury

i

Årets kvinnliga
idrottare
Årets manliga
idrottare
Årets kvinnliga
kulturpersonlighet
Årets manliga
kulturpersonlighet
Årets Eldsjäl inom
föreningslivet

Diplom + 3 000

Fri nominering
jury
Fri nominering
jury
Fri nominering
jury
Fri nominering
jury
Fri nominering
jury

i
k
k
a

Diplom + 3 000
Diplom + 3 000
Diplom + 3 000
Diplom + 3 000

k=kulturområdet, i=idrottsområdet, a=alla

+
+
+
+
+

Krav
Bo i Tyresö
Bo i Tyresö
Bo i Tyresö
Verksamhet i
Tyresö
Verka i Tyförening
Verka i Tyförening
Bo i Tyresö
(klubb ej
nödvändig)
Bo el verka i
Tyresö
Bo el verka i
Tyresö
Bo el verka i
Tyresö
Bo el verka i
Tyresö
Bo el verka i
Tyresö

Anm
Som förut
Som förut
Som förut
I samverkan m
föreningsrådet
I samverkan m
föreningsrådet
I samverkan m
föreningsrådet
Kan vara lag.

Helst inte i
styrelsen

