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Vi vill hylla det goda och viktiga i att göra skillnad.
Vid utvärderingen av förra årets Syssleträff kom idén
upp om att instifta ett pris som syftar till att hylla
och premiera det goda och viktiga i att göra positiv
skillnad. Idén gillades och godkändes. Nu är det dags
att börja fundera, nominera och så småningom rösta.

Har gjort skillnadpriset består av

ett presentkort på 5000 kr,
giltig hos butikerna som är
anslutna till näringslivsföreningen iTorsby, och en
statyett tillverkad på
The Wood Region
i Sysslebäck.

Vem vill du nominera till Har gjort skillnad-priset?
Vi behöver få din hjälp att nominera en förening, ett företag,
en organisation, en grupp människor eller en individ som
du tycker gjort positiv skillnad i stort eller smått, för dig eller
någon annan, och som verkar i området Torsby kommun.

Vi behöver din nominering senast onsdag 31/7
Din nominering ska innehålla:
l Den nominerades namn.
Vi behöver
l En förklarande motivation (cirka 50-100 ord).
din nominering
l Ditt namn och telefonnummer/e-postadress.
Vecka 35 offentligsenast onsdag
görs de tre av juryn
31 juli!
utvalda finalisterna.
Så här kan du skicka/lämna din nominering.
Märk e-posten/kuvertet med ”Skillnadpriset”.
Sen blir det röstning!
l Formulär på www.torsby.se/skillnadpriset
Mer info kommer.
l E-post till maria.altonen@torsby.se
l Vanlig post till Torsby kommun, 1. Kommunkansliet, 685 80 Torsby.
l Lämna till receptionen, kommunhuset i Torsby
eller Samverkanskontoret i Sysslebäck.
Från nominering till prisutdelning.

Det ärofyllda priset

Vecka 33 överlägger juryn de inkomna nomineringarna.
Tre finalister tas fram. Juryn består av representanter
från Torsby kommun och företagarföreningen iTorsby.

Har gjort skillnad

delas ut under festliga
former på Syssleträffen
på lördagskvällen
den 2/11.

1) Vecka 35 publicerar vi de tre utvalda finalisterna
i Torsbybladet, på www.torsby.se och Facebook.
2) Vecka 36-41 pågår allmänhetens röstning.
Mer info kommer om hur du kan rösta.
3) På Syssleträffen, på dagtid, den 2/11, kan du
lägga din slutgiltiga röst på den du vill ska vinna.
Priset delas ut på kvällen under festliga former.
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