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§ 48  

Berth Järnlands ledarpris 2018 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Berth Järnlands ledarpris 2018 tilldelas: 

Berny Vilén, Ekenässjöns IF. 

Berny har sedan 1995 varit ordförande i föreningen. Berny´s motto är att värna föreningens 

anläggning samt att denna ska vara en mötesplats för alla i samhället. Han är stark i sitt 

ledarskap och får alla att dra åt samma håll. Han stöttar och engagerar sig i nya aktiviteter 

vilket gjort att föreningen förutom fotboll även driver boxercise och gymnastik.  

Berny har ett brinnande hjärta för föreningens ungdomar och för att samhället ska ha en 

samlingsplats som är naturlig att vistas på vid olika tillfällen. I detta sammanhang kan  

bl.a. nämnas Valborgsmässofirande och samhället Ekenässjöns 100-årsjubileum då Berny var 

högst delaktig. I år 2018 fyller föreningen Ekenässjöns IF 90 år och kommer under året att ha 

olika arrangemang där Berny är den sammanhållande länken. 

Mona Karlsson, Näshults IF. 

Mona Karlsson är en av de eldsjälar som håller upp Näshults IF med ett oförtrutet 

engagemang. Hon har under många år varit ledamot av huvudstyrelsen och är också kassör för 

ungdomsföreningen NF09. I NIF:s damklubb lägger hon också mycket tid och är en sådan 

ledare som alltid finns på plats.  

Ärendebeskrivning 

Som uppskattning av ungdomsledares arbete instiftades, av Bolaget AB Bertia undertecknat av 

Berth Järnland, 1974 ett ledarpris som ställs till Vetlanda kommuns fritidsnämnds förfogande. 

Ledarprisen är två stycken och har årligen sedan 1975 delats ut till manlig eller kvinnlig person 

som oavlönat ägnat mycket tid och stort intresse åt sunda fritidsaktiviteter för 

ungdomsgrupper. 

Ledarpriset består av en resecheck på 15 000 kronor/person. 

Förslag på mottagare av 2018 års ledarpris presenteras av fritidskonsulent Mats Källqvist. 
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§ 48 forts  

Beredningsutskottets förslag 

Förslag till mottagare av Berth Järnlands ledarpris 2018 delges kultur- och fritidsnämnden som 

utser mottagare av priset. 

Yrkanden 

Claes-Göran Nyrén tillstyrker förslaget på mottagare till Berth Järnlands ledarpris 2018. 

--------------------------------------- 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till 

Berny Vilén och Mona Karlsson 
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§ 49  

Kulturpris 2018 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Kulturpriset 2018 tilldelas: 

Cathrine Löfstedt – för lång och trogen tjänst på revyscenen i Vetlanda. Hennes sång och 

smittsamma humor har roat publiken i 30 år. 

Ärendebeskrivning 

Vetlanda kommuns kulturpris utdelas som belöning och uppmuntran för förtjänstfull 

verksamhet inom skilda konstnärliga områden som litteratur, musik, konst, konsthantverk 

eller annan därmed jämförbar konstart. 

Kulturpriset utgår med 10 000 kronor och delas ut vid kommunens nationaldagsfirande 

den 6 juni. 

Kultursekreterare Ann-Mari Forsberg presenterar förslag på mottagare av 2018 års kulturpris. 

Beredningsutskottets förslag 

Förslag på kulturpristagare 2018 presenteras för nämnden som utser mottagare. 

Yrkanden 

Sören Eriksson (S) och Lars Inge Lundgren (VF) tillstyrker förslaget på kulturpristagare 2018. 

--------------------------------------- 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till 

Cathrine Löfstedt 
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§ 50  

Utbildningsstipendium 2018 
Kultur- och fritidsnämndens beslut 

Moa Nissfolk tilldelas 2018 års utbildningsstipendium. 

Moa Nissfolk får 10 000 kronor för musikerstudier på kandidatprogrammet, Musikhögskolan i 

Stockholm. 

Senast 1 april 2018 ska en skriftlig återkoppling ske till kultur- och fritidsnämnden med 

beskrivning av hur stipendiet använts. 

Ärendebeskrivning 

Utbildningsstipendium delas ut som stöd och uppmuntran till person verksam inom litteratur, 

konst, musik, teater, folkbildning, hembygdsvård eller annat kulturellt område.  

Stipendiemedlen är avsedda att täcka delar av utbildnings- eller fortbildningskostnader.  

Den som tilldelas utbildningsstipendium kan även påföljande år erhålla sådant, dock får 

stipendium inte utgå till samma person mer än vid tre tillfällen.  

Den sökande ska vara bosatt eller född i Vetlanda kommun eller ha annan anknytning till 

kommunen.  

Den som tilldelats ett utbildningsstipendium ska hålla kultur- och fritidsnämnden underrättad 

om medlens användning. 

Utbildningsstipendium utgår med 10 000 kronor. 

Kultursekreterare Ann-Mari Forsberg presenterar inlämnade ansökningar till 

utbildningsstipendium. 

Beredningsutskottets förslag 

Kultur- och fritidsnämnden utser mottagare av utbildningsstipendium 2018. 

--------------------------------------- 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till 

Moa Nissfolk 
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