
       

                                                 

LIONS och Mariestads-Tidningens pris till

Årets Eldsjäl 2022
som ledare för barn- och ungdomsidrott i Mariestad och Töreboda.

   
Bakgrund och syfte
För att uppmuntra till positiva insatser för barn och ungdomar delar LIONS och Mariestads-Tidningen årligen ut ett
pris på 10.000 kr till  

”Årets Eldsjäl som ledare / tränare för barn- och ungdomsidrott i Mariestad och Töreboda”.  
      

I Mariestad och Töreboda finns ett stort antal föreningar med en väl fungerande barn- och ungdomsidrott
som bidrar till att våra barn och ungdomar får en meningsfylld och nyttig fritid. En av förutsättningarna för att 
barn- och ungdomsaktiviteterna fungerar är att föräldrar och andra personer på sin fritid engagerar sig som ledare
och tränare.   

LIONS och Mariestads-Tidningen arbetar för att skapa och stödja en positiv samhällsutveckling. 
Den ledare/tränare som ges utmärkelsen Årets Eldsjäl, har genom sina insatser stor inverkan på att ungdomar i 
Mariestad och Töreboda får en bra start i livet och kan vara med och skapa ett bra samhälle.

Kriterier för val av pristagare 
Utmärkelsen Årets Eldsjäl ges till en person eller grupp som arbetar ideellt, och med särskild entusiasm, energi  
och engagemang bidrar till att barn och ungdomar får en positiv och utvecklande fritid. 

Priset till Årets Eldsjäl skall premiera insatser för barn och ungdomar upp till 18 år, som bedrivs privat eller inom 
ideella föreningar i Mariestad och Töreboda. 

Särskild hänsyn tas till ledarens/tränarens:  
 insatser för att skapa bra sammanhållning och stämning bland ungdomarna
 kreativitet för att utveckla och göra aktiviteterna attraktiva för barn och ungdomar 
 förmåga att inkludera barn och ungdomar från olika kulturer i föreningens aktiviteter
 förmåga att attrahera  och motivera barn och ungdomar att delta i föreningens aktiviteter

Juryn bedömer de inskickade förslagen på kandidater mot uppställda kriterier, och nominerar max 3 st som går 
vidare till final. Finalisterna presenteras i Mariestads-Tidningen, och i annonser uppmanas allmänheten att  med 
SMS-röstning utse vinnaren av  Årets Eldsjäl  2022. 

Nu vill vi få in förslag på personer som Du tycker skall få pris för sina insatser som ideell ledare för barn- och 
ungdomsidrott i Mariestad och Töreboda under 2022.
Känner Du en Eldsjäl inom föreningslivet som betyder lite extra. En person som alltid finns där och ger av sin tid.
Då skall Du föreslå den personen till  Årets Eldsjäl  2022.

Skicka in Ditt förslag på kandidat med motivering till:
kandidat@lionsmariestad.se    senast den 5 februari.

      Lennart Carlberg                        Niklas Andersson                    Peter Gustafsson
 Lions Club Mariestad  Lions Club Lyrestad/Hasslerör         MariestadsTidningen
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