
 
 

 

Statutter - Stokke ILs Årets Ildsjel 

 

Formål: 

Påskjønne personer som har nedlagt betydelig innsats for Stokke IL over flere 

år. Har vist en innsats og bruk av egentid for å legge til rette for at Stokke IL kan 

ha gode aktivitetstilbud for våre medlemmer. 

 

• «Årets Ildsjel» deles ut årlig til den som har lagt ned en innsats for Stokke IL 

utenom det vanlige og/eller særlig betydningsfullt arbeid over flere år.  

• Prisen tildeles en person/gruppe som er/har vært trener, tillitsvalgt eller 

frivillig.  

• Prisen tildeles primært en person/gruppe som ikke er/har vært ansatt eller 

lønnet av klubben.  

• Prisen tildeles en person/gruppe som har gjort seg bemerket gjennom uegennyttig 

innsats for klubben og medlemmene i klubben.  

• Prisen «Årets Ildsjel» tildeles av styret i Stokke Idrettslag etter innstilling fra 

hedersmerkekomiteen  

• Personen må gjennom sin innsats ha vist forankring og holdninger i idrettens 

verdier.  

• Personen må være medlem av Stokke Idrettslag.  

• Forslag på kandidater som foreslås til «Årets Ildsjel» kan fremmes fra alle 

medlemmer i Stokke Idrettslag. Forslag sendes til hedersmerkekomiteen som 

sender innstilling til styret. Styret kan også på selvstendig grunnlag foreslå 

egne kandidater.  

• Frist for innsendelse av forslag på kandidater blir annonsert av styret. 

Forslaget skal inneholde kandidatens navn, adresse, fødselsdato, idrettslag og 

en begrunnelse for nominasjonen.  

• Styret i Stokke Idrettslag vurderer innkomne forslag til kandidater og beslutter 

hvem som skal tildeles «Årets Ildsjel». Beslutningen må ha ¾ flertall.  

• Prisen kan tildeles den samme personen/gruppen kun en gang.  

• Utdeling av «Årets Ildsjel» finner sted på Årsmøtet eller ved en annet egnet 

anledning (eks: jubileumsfest) Ved utdeling av «Årets Ildsjel» tildeles personen et 

diplom og en gave.  

• Vinneren av «Årets Ildsjel» er Stokke Idrettslags kandidat til «Ildsjelprisen» i 

Vestfold og Telemark idrettskrets. 
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