Mittnordiskt kulturpris 2018
Barn och ungdom
För att stimulera till fortsatt arbete och engagemang inom kulturområdet i Mittnorden
utlyser Mittnordenkommittén årligen två kulturpriser.
Mittnordenkommittén delar 2018 ut ett kulturpris till barn och unga i samband med årets
mittnordiska kulturdagar. Priset kan tilldelas alla under 26 år i Mittnordenområdet, såväl
privatpersoner, grupper och organisationer, som är aktiva inom kulturområdet. Priset är ett
allmänt kulturpris, utan tematisk inriktning. I övrigt, se Riktlinjer för Mittnordenkommitténs
kulturpriser.
Priset är på 30 000 svenska kronor. Utdelning sker vid Mittnordiska Kulturdagar i Östersund,
Jämtland Härjedalen, Sverige, 26-28 september 2018.
Nomineringsblanketten på nästa sida ska tillsammans med motiveringen vara Mittnordiska
Kulturarbetsgruppen tillhanda senast 8 maj 2018.
Hänsynstaganden vid beslutande om pristagare:
1. Den mittnordiska kulturarbetsgruppen beslutar om pristagare.
2. Aspekter som särskilt beaktas är kulturverksamhet på ungas villkor, det mittnordiska
perspektivet, det ideella arbetet och möjlighet till fortsatt verksamhet och spridning.
3. Vem som helst kan föreslå pristagare. Priset kan inte sökas för egen del. Vem eller
vilka som har föreslagit pristagare påverkar inte beslutet.
Riktlinjer för kulturpriser infogas i detta dokument, se nedan.
Skickas via e-post till:
jimmy.eriksson@regionjh.se
eller via post:
Mittnordenkommittén
Romana Culjak
Region Västernorrland
SE-871 85 HÄRNÖSAND
SVERIGE
Kontakt Kulturarbetsgruppen: Jimmy Eriksson +46 63 14 6703 jimmy.eriksson@regionjh.se
Web: www.mittnorden.net

Riktlinjer för Mittnordenkommitténs kulturpriser
Kultursamarbetet inom Mittnorden har pågått sedan mitten av 1980-talet och vuxit sig
starkare genom en kontinuerlig verksamhet med årliga tematiska kulturdagar,
återkommande aktiviteter och projektsamverkan. I Kulturplanen fastslås att de övergripande
målen är att utveckla ett aktivt och engagerande kulturliv som drivkraft för en positiv
samhällsutveckling i Mittnorden samt att använda kulturen som verktyg för att förmedla de
värderingar som knyts till strategin för samarbetet.
I samband med att det gränsregionala samarbetet ökar hela tiden nätverken av aktiva inom
kulturområdet i Mittnorden med såväl ungdomsperspektiv, konstnärligt perspektiv som
utvecklings och tillväxtperspektiv.
Syfte
Kulturpriserna syftar till att stimulera till fortsatt arbete och engagemang inom
kulturområdet i Mittnorden och bidra till profilering av regionen.
Mittnordiskt kulturpris
För att stimulera till fortsatt arbete och engagemang inom kulturområdet i Mittnorden
utlyser Mittnordenkommittén årligen två kulturpriser.
Priset kan tilldelas alla innevånare i Mittnorden; privatpersoner, grupper, föreningar och
organisationer. Alla kan lämna förslag på pristagare.
Mittnordenkommittén delar ut två priser, ett kulturpris som följer tema för de årliga
mittnordiska kulturdagarna, och ett kulturpris för barn och unga (ej tematiskt). Priserna
delas ut av Mittnordenkommittén i samband med kulturdagarna eller annan mittnordisk
aktivitet.
Mittnordenkommitténs kulturarbetsgrupp utgör jury.
Instiftare är Mittnordenkommittén.

Bilaga 1
Riktlinjer för Mittnordenkommitténs kulturpris
Målet med Mittnordenkommitténs Kulturpris är att stimulera pristagaren att fortsätta sitt
arbete och engagemang inom kulturområdet i Mittnorden. Priset bidrar till att profilera
regionen.
1. Priset ska stimulera pristagaren att fortsätta sitt arbete/engagemang . För att bidra till att
profilera regionen ska pristagarens arbete/engagemang också vara känt i en vidare krets.
2. Priset kan tilldelas alla i mittnorden, såväl privatpersoner och grupper som organisationer.
Det är dock inte tillåtet att föreslå sig själv som pristagare.
3. Mittnordenkommittén strävar efter en jämn könsfördelning när priserna tilldelas
privatpersoner.
4. I den årliga budgetprocessen avsätts medel för prissumma samt till resa och logi för
pristagarens deltagande vid utdelningen.
5. Priset delas ut undertecknat av ordförandena i Mittnordenkommittén och
kulturarbetsgruppen. Utdelningen sker i samband med årliga kulturdagar eller annan
mittnordisk aktivitet.
6. Mittnordenkommitténs kulturarbetsgrupp utgör jury. Protokoll ska föras vid juryns
sammanträde.
7. Kansliet ska informera medlemmar och partners om möjligheten att nominera pristagare,
samt via hemsida och övrig media informera om priserna till en bredare allmänhet.
8. Förslag på pristagare ska lämnas till kanslichefen för Mittnordenkommittén enligt datum
som beslutas årligen av kulturarbetsgruppen.

Bilaga 2
Riktlinjer för Mittnordenkommitténs kulturpris för barn och unga
Målet med Mittnordenkommitténs Kulturpris för barn och unga är att stimulera barn och
ungdom till aktivt kulturengagemang i Mittnorden.
1. Priset ska stimulera pristagaren att fortsätta sitt arbete/engagemang. För att bidra till att
profilera regionen ska pristagarens arbete/engagemang också vara känt i en vidare krets.
2. Priset ska tilldelas unga under 26 år eller annan som i sin gärning arbetar med målgruppen
unga upp till 26 år, såväl privatpersoner och grupper som organisationer. Det är dock inte
tillåtet att föreslå sig själv som pristagare.
3. Mittnordenkommittén strävar efter en jämn könsfördelning när priserna tilldelas
privatpersoner.
4. I den årliga budgetprocessen avsätts medel för prissumma samt till resa och logi för
pristagarens deltagande vid utdelningen.
5. Priset delas ut undertecknat av ordförandena i Mittnordenkommittén och
kulturarbetsgruppen. Utdelningen sker i samband med årliga kulturdagar eller annan
mittnordisk aktivitet.
6. Mittnordenkommitténs kulturarbetsgrupp utgör jury. Protokoll ska föras vid juryns
sammanträde.
7. Kansliet ska informera medlemmar och partners om möjligheten att nominera pristagare,
samt via hemsida och övrig media informera om priserna till en bredare allmänhet.
8. Förslag på pristagare ska lämnas till kanslichefen för Mittnordenkommittén enligt datum
som beslutas årligen av kulturarbetsgruppen.

Nomineringsblankett – Barn och unga
Nominerad till kulturpris barn och unga
Namn/förening/grupp/företag
Ort
Land
E-post
Telefon
Motivering (max en A4-sida)
Motiveringen kan styrkas med bilagor, intyg, artiklar och liknande
Motivering, sammanfattning

Mittnordiskt perspektiv

Förslagslämnare (nominerare)
Namn
Ort/Region
Land
E-post
Telefon

