

 Årets

ildsjel

Årets ildsjel deles ut under livestreaming av Landsmøtet, fra Scandic Hell, lørdag 20. oktober.
Utmerkelsen går til en som har utvist særlig personlig initiativ og/eller innsats i
organisasjonens regi. Prisen skal ikke gå til styremedlemmer eller ansatte, men er ment å
hente frem den frivillige innsatsen «på gulvet» og gi dem særlig heder. I utdelingen av
prisen vurderes tidsbruk, innsats og resultater, med det mål å løfte frem frivillige hvis
arbeid tjener til inspirasjon for oss andre.
Formelle kriterier
1. Årets ildsjel kan ikke være ansatt eller styremedlem i LMSO. Det er åpent for at
regionsansvarlige kan nomineres.
2. Personen må nomineres av et LMSO-medlem eller en frivillig i LMSO, og det må følge
med en begrunnelse for nominasjonen.
3. Styremedlemmer kan nominere kandidater, men det enkelte styremedlem er da inhabil i
utvelgelsesprosessen.
4. Det skal nedsettes en komite til utvelgelsesprosessen, bestående av ett medlem, ett
styremedlem og daglig leder. Komiteen kan innhente ytterligere informasjon om en
kandidat, men er ikke forpliktet til å gjøre det.
5. Man kan ikke nominere seg selv.
Nominasjonsprosess / komite
● Flere kjønn skal være representert, og mangfold i komiteen skal ellers etterstrebes.
● Styret velger leder i nominasjonskomiteen.
● Nestleder har medieansvar.
Nominasjonskriterier
● Personen skal ha gjort en ekstraordinær innsats for LMSO.
● Personen har levd opp til formålet til organisasjonen om å “sette seksuelle overgrep og
traumer på dagsordenen i samfunnet”.

●

Personen som nomineres må være aktiv frivillig, medlem eller regionsansvarlig i LMSO.

Kjenner du årets ildsjel?
Du kan nominere din kanditat til Årets Ildsjel ved å sende en mail til post@lmso.no. Det skal
foreligge en skriftlig begrunnelse på maks 200 ord samt navn på kandidat og tilhørighet.
Dette er en flott anledning for alle LMSO-medlemmer og frivillige til å vise sin takknemlighet til
alle ildsjeler som står på for LMSO.
Frister
Alle kandidatforslag skal være LMSO i hende innen 1. oktober det aktuelle året.

Lysbilde-fremvisning på Landsmøte
Det er mange ildsjeler i LMSO. Kun én kan ta med seg prisen Årets ildsjel fra Landsmøtet. Men,
vi ønsker å vise frem mangfoldet av innsats i organisasjonen som kanskje ikke blir så synlig i
hverdagen. Vi oppfordrer derfor alle; frivillig, medlemmer, regionsansvarlig og stab om å sende
inn bilder med korte beskrivelser til en lysbilde-kavalkade som vises på Landsmøtet.

