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Åfjord kommune
Kultur, idrett og frivillighet

Retningslinjer for kulturpris i nye Åfjord kommune
Vedtatt at Utvalg for kultur, idrett og frivillighet 13.03.20

Formål
Kulturprisen skal bedre vilkårene for kulturarbeidere i Åfjord kommune, og skal tjene som
inspirasjon for disse. Kulturprisen skal i tillegg være en honnør for oppofrende kulturarbeid.
Med kulturarbeidere forstås her skapende og utøvende kunstnere, organisasjonsledere og
andre aktuelle grupper innenfor kulturområdet, både profesjonelle (heltids) og amatører
(fritids)
Mottakere
Kulturprisen skal hovedsakelig gå til enkeltpersoner bosatt i kommunen, men kan også
utdeles til personer eller kulturtiltak som på annen måte er knyttet til kommunen.
I spesielle tilfeller kan også organisasjoner motta kulturprisen, da imidlertid som en
påskjønnelse for spesiell innsats innenfor kulturfeltet, og ikke som tilskudd til ordinær
organisasjonsvirksomhet.
Område
Rammene for «det utvidede kulturbegrepet» blir lagt til grunn, og omhandler kunst,
litteratur, kulturvern, ungdomsarbeid, idrett, og andre skapende fritidsvirksomheter.
Avgrensninger
Ved tildeling skal det ikke tas hensyn til annen inntekt eller andre offentlige tilskudd.
Oppdeling
Det deles bare ut en pris, uoppdelt hvert år. Eventuelt andre innkomne forslag kan etter
utvalgets vurdering tas i betraktning ved neste års tildeling. Det forutsettes da at forslag fra
det foregående år vurderes likeverdig med forslag fra inneværende år.
Kunngjøring
Kulturprisen kunngjøres med anmodning om forslag, gjennom oppslag, avisannonse og på
kommunens hjemmeside. Kunngjøringen skal inneholde utdrag av retningslinjene og
opplysninger om rimelig frist for framlegg av forslag.
Tildeling
Utvalg for kultur, idrett og frivillighet avgjør hvem som skal motta kulturprisen. Tildeling
skjer på grunnlag av innkomne grunngitte forslag. Forslag kan sendes inn av
enkeltpersoner, organisasjoner og institusjoner.
Utvalget kan på eget initiativ fremme forslag. det presiseres imidlertid at disse forslag skal
vurderes på lik linje med andre innkomne forslag.
Kulturprisen består av et diplom og en kunstgjenstand til en samlet verdi av kr 5000,Fortrinnsvis kunst fra lokale kunstnere.
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Tidspunkt
Tildelingen skjer ved årets siste møte.
Offentliggjøring
Mottaker av kulturprisen offentliggjøres under Åfjord kommunes kulturuke. Dersom det er
særskilte grunner, kan prisen offentliggjøres på annet valgt tidspunkt.

