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Fastställt av kommunfullmäktiges presidium den 18 april 2013. 

Dokumentet ersätter ”Rutiner vid uppvaktning av idrottsmedaljörer och personer i 
Norrköping som presterat något stort och utöver det vanliga” som antogs den 29 
september 2008. 

Om rutinen  

Dokumentetet innehåller rutiner för uppvaktning av idrottsmedaljörer och 
personer i Norrköpings kommun som presterat något stort och utöver det vanliga. 
I rutinen fördelas ansvaret mellan kultur- och fritidskontoret, näringslivskontoret, 
Upplev Norrköping, kommunikation och kommunfullmäktiges ordförande. 
Rutiner för Guldmiddagen finns också angivet.     
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           Rutiner vid uppvaktning av idrottsmedalj örer och personer i 
           Norrköping som presterat något stort och  utöver det vanliga  

 

1. Ansvaret för bevakning av idrottsmedaljörer, kulturutövare och 
personer inom näringslivet som presterat något stort och utöver det 
vanliga delas mellan kultur- och fritidskontoret, 
näringslivskontoret, Upplev Norrköping och 
kommunikationskontoret. 

2. För idrottsutövare är en god regel att särskilt bevaka 
Riksidrottsförbundets 68 specialidrotter. Bevakningen gäller såväl 
SM och NM som EM, VM och OS. Uppvaktningen gäller de som 
tagit guldmedaljer i SM och NM samt medaljörer i EM, VM och 
OS. Uppvaktningen gäller aktiva idrottsutövare i ovan nämnda 
specialidrotter och avser både lag- och individuella prestationer. 

3. Den inom det idrottsliga området som blir uppvaktad ska vara aktiv 
idrottsutövare och representera en förening med säte i Norrköpings 
kommun. Den som blir uppvaktad ska vara folkbokförd eller född i 
Norrköpings kommun. Gäller uppvaktningen en utmärkelse till 
företag ska detta ha sitt säte i Norrköpings kommun. 

4. Kommunen representeras av kommunfullmäktiges ordförande. 

5. Standardrutinen vid uppvaktning är att alla som uppvaktas ska få 
en specialgåva, framtaget för detta tillfälle, som delas ut vid den 
årliga Guldmiddag som kommunfullmäktiges ordförande står värd 
för. 

6. Kommunfullmäktiges ordförande ansvarar för att, i samråd med 
kultur- och fritidskontoret och näringslivskontoret, arrangera och 
samordna Guldmiddagen. 

7. Om en uppvaktning resulterar i ett stort publikt arrangemang svarar 
Upplev Norrköping AB för programmet i samråd med 
kommunfullmäktiges ordförande och kultur- och fritidskontoret. 

8. Kommunikationskontoret ansvarar för pressinbjudan och 
information i samband med Guldmiddagen samt framtagande av 
inbjudan och övriga trycksaker.  

 

 

 


