Summering av Kultur- & Idrottsgala Tyresö 2017
Den 17 mars genomfördes den sjunde upplagan av Tyresös Kultur- & Idrottsgala.
Galans idé och tanke är att lyfta Tyresös rika föreningsliv – det finns över 70 stycken
föreningar innanför kommungränsen – och tacka dem för sitt ideella arbete och sitt
engagemang för sin förening och för kommunen.
Kulturstipendium
Förutom att hylla kommunens duktiga och engagerade föreningsaktiva på galan så delades
det ut kulturstipendier. Stipendier ska tilldelas personer som utövar kulturell verksamhet
inom konst, musik, litteratur, teater, dans, film, foto med mera eller som på annat sätt
främjar kulturell verksamhet i kommunen. I år delades det ut tre stycken stipendier à 10 000
kronor.
Projektledning
Projektledare för galan bestod av en representant från Fritid och friluft och en från
kulturavdelningen.
Information
Information om galan skedde via kommunens hemsida, Föreningsportalen, Föreningsnytt
samt genom utskick till kommunens alla föreningar.
Plats
Restaurang Energikällan.
Inbjudningar
Inbjudningar gick ut till alla föreningarna, via brev och e-post i mitten av februari.
På Föreningsportalen på kommunens hemsida fanns det från i mitten av februari möjlighet
för föreningar att anmäla gäster till galan.
Tyresöborna får lämna in förslag till pristagare i de olika kategorierna. Från 10 november till
och med 31 januari kunde tyresöborna lämna sitt förslag via e-tjänsten på Tyresö kommuns
webbplats. Juryn, som består av politiker i kultur- och fritidsnämnden samt personer från
Tyresö föreningsråd, utsåg de slutgiltiga vinnarna.
Jurygruppen
Gruppen, bestod av ledamöter och ersättare från kultur- och fritidsnämnden. Tre personer
från alliansen, tre personer från oppositionen samt två personer från Tyresö Föreningsråd.
Jurygruppen sammanträdde vid två tillfällen innan galakvällen och vinnarna utsågs.
Stipendiaterna nominerades som vanligt från kulturenheten.
Deltagande
Totalt deltog 250 personer på galan, varav 211 stycken var betalande (200 kr/person).

Galakvällen
Galan gick av stapeln på restaurang Energikällan. Kvällens conferencier var Evelina Olsén och
hon stod även för underhållningen tillsammans med bandet Poplabbet. Kvällens hemliga
gäst var artisten Martin Rolinski som drog av några kända hits från sin tid i BWO. Deltagare
på galan var nominerade personer/föreningar, föreningsrepresentanter, politiker,
tjänstemän och inbjudna gäster.
Kvällens pristagare:
Årets idrottsförening: Tyresö simsällskap
Årets kulturförening: Trollbäckens scoutkår
Årets eldsjäl: Roland Norell, Söders SOL
Årets idrottsprestation: Daniel Brännstam, Tyresö Fightcenter
Årets ledare: Lars Lappalainen, Tyresö Friidrottsklubb
Årets unga ledare: Denise Lindberg, Tyresögymnastiken
Årets kulturpersonlighet: Nino Ramsby
På galan delades även följande utmärkelser ut:
Utmärkt förening: Söders SOL, Tyresö basketbollklubb, Tyresö Judo och Jujusti, Tyresö
Ryttarförening
Kulturstipendiater: Helena Dahlgren, Lisa Johannesson, Anna Jalkéus
Juryns val: Midsommarfirandet, Söders SOL, Ann Sandin-Lindgren, Tyresö Närradio
Hanvikens SK delade även ut stipendiet till Linda Haglunds minne till Stina Gustavsson.
Resultat för Kultur- och idrottsgalan 2017
Inkomster
Projektbidrag KFN
220 000
Entrébiljetter 211x200 kr
42 200

262 200

Utgifter
Mat
Hyra, lokal
Tryck/logistik/utsmyckning
Poplabbet
Känd artist
Konferencier o uppträdande
Prisutdelare
Scenteknik (ljus)
Fotograf
Roddare
Serveringspersonal
Blommor
Transport
Ramar
Biobiljetter o logefix
STIM
T-shirt
Övrigt

85 000
19 250
20 650
36 250
30 000
15 000
1 400
15 724
5 950
3 000
7 700
2 400
2 5 15
1 760
1 200
2 080
2 7 44
80
252 703

