Nominering till Årets förening
Gäller föreningar som är medlemmar i Örebro Föreningsråd

Den ideella kraften inom föreningsrörelsen är själva grunden för föreningslivets existens.
Om du vet någon förening som gör det där lilla extra, har en stabil verksamhet samt är öppen för alla –
då är det bara att nominera!

Vi föreslår följande förening
Föreningens namn

Adress

Postnummer

Postadress

Föreningen grundad år

Antal medlemmar i förening
0-6 år

7-20 år

21-

Förenings syfte

Motivering till utnämnandet

Uppgiftslämnare
Underskrift

Tel.:

e-post:

Namnförtydligande

Ort:

Datum:

Ansökan skickas senast 30/4 till:
Örebro Föreningsråd
Slottsgatan 13 A
703 61 ÖREBRO

alternativt

info@orebroforeningsrad.se

ÅRETS FÖRENING

1. Föreningen skall vara medlem i Örebro Föreningsråd, visa på en
stabil verksamhet samt ha varit verksam i minst 5 år.
2. Föreningen skall vara en utåtriktad förening som är öppen för alla.
Föreningen ska kunna visa på en tydlig positiv utveckling under det
gångna året.
3. Nomineringen till årets förening görs senast den 30/4 på särskild
blankett som sänds till:
Örebro Föreningsråd
Slottsgatan 13
703 61 ÖREBRO
alternativt per mejl info@orebroforeningsrad.se
4. Aktuell förening utses vid Örebro Föreningsråds styrelsemöte i maj
månad. Utmärkelsen delas ut i samband med Örebro kommuns
Nationaldagsfirande den 6/6.

------------------------------------------------------------------------------------------------Fastställt av Örebro Föreningsråds styrelse den 8/12 2011

Den ideella kraften inom föreningsrörelsen är själva grunden för
föreningslivets existens.
Om du vet någon förening som gör det där lilla extra, har en stabil
verksamhet samt är öppen för alla - då har du nu chansen att nominera
föreningen till Örebro Föreningsråd, ”ÅRETS FÖRENING”.

Örebro Föreningsråd behöver spara uppgifter nedtecknade i detta formulär för att kunna administrera
nomineringar kring årets förening. Uppgifterna hanteras enbart utav Örebro Föreningsråds styrelse samt
anställd personal. Ni har när som helt rätt att kontakta oss om ni önskar ta del utav de uppgifter vi sparat om
er eller för att begära att vi raderar era uppgifter. Uppgifterna kommer inte att användas eller delas externt

