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Kultur- och fritidsnämnden

Delegationsbeslut - juni 2018
Förslag till beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av
delegationsbeslut och lägger ärendet till handlingarna

Sammanfattning av ärendet
Kultur- och fritidsnämndens ordförande
Till årets kulturtalang 2018 har utsetts Thetsan Andersen med
motiveringen::

Med sikte på Paris, och med ett driv som få, är Tess på god väg att
bli en
fullfjädrad modedesigner. Med sina blott 20 år har Tess hunnit med
att
utbilda sig vid några av Sveriges bästa förberedande designskolor.
Tess vision
är att bli en välkänd designer vid ett stort modehus – en designer
som
kommer från Hörby.
Till årets ledare 2017 har utsetts Fredrik Tuvesson med
motiveringen:

Med ett fantastiskt engagemang och ett gediget arbete har Fredrik
fått tennisen i Hörby att blomstra. Antalet medlemmar och personer
som tränar regelbundet har tredubblats sedan Fredrik började i
klubben.
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Dessutom har klubben på Fredriks initiativ startat upp ”Tennis i
särskolan” och rullstolstennis.
Till årets idrottare 2017 har utsetts Magda Andersson med
motiveringen:

Som första svenska kvinna att vinna ett race i FIA europeisk
rallycross, är Magda en lysande stjärna inom motorsporten. Hon har
dessutom blivit utnämnd till årets Landslagsförare av Svenska
Bilsportsförbundet och motorsportfans har röstat fram henne till
Ronnie Petersons pris, Årets Kvinna. Magda är, med sitt
engagemang och sitt mod, en sann förebild för unga tjejer i en
mansdominerad sport
Kultur- och fritidschef
Hörby FF beviljas 5.000 kr till sitt evenemang ”Blueskonsert”
Önneköps IF beviljas 5.000 kr i projektbidrag för sitt projekt ”ÖIFdagen”. Projektet genomförs 2018-06-01
Hörby Tennisklubb beviljas 3.500 kr i utbildningsbidrag 2018
Lågedammsbadet håller stängt
2018 - 05.26 – 2018-06-03: storstädning samt förberedelse inför
öppnande av utomhusanläggning
2018-08-16 – 2018-08-17: simlärarutbildning för samtlig personal
2018-08-27 – 2018-09-02: storstädning och förberedelse för
öppnande inför inomhussäsong samt utbildningar inom simskola och
akutsjukvård
Fördelning av lokal-och anläggningsbidrag 2018 enligt Kultur- och
fritidsnämndens fastställda bidragsregler
IK Lågan 35.372 kr

