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Vem/vilka vill du nominera till årets Skillnadpris?

Att göra positiv skillnad för någon eller några människor
bidrar till att bra känslor dröjer sig kvar. Vi vet att det
finns många människor i området Torsby kommun
som gör postiv skillnad, varje dag. Lämna in ditt/dina
nomineringsförslag till oss, det kan vara en förening,
ett företag, en organisation, en grupp människor eller
en individ som har gjort positiv skillnad i stort eller
smått, för dig eller någon annan. Den/de du nominerar
ska verka i området Torsby kommun.

Varje nominering ska innehålla:
l Den/de nominerades namn.
l En förklarande motivation (cirka 50-100 ord).
l Ditt namn och telefonnummer/e-postadress.
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Så här lämnar du in
ditt/dina nomineringsförslag
l
l
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Formulär på www.torsby.se/skillnadpriset
E-post till skillnadpriset@torsby.se
Skicka med vanlig post till:
Torsby kommun,
1. Kommunkansliet, 685 80 Torsby.
Lämna till receptionen, kommunhuset i
Torsby eller Samverkanskontoret i Sysslebäck.
Du kan lägga ditt/dina nomineringsförslag i
brevlådan vid någon av entréerna.
Märk din nominering med ”Skillnadpriset”.

Skillnadpriset består av

en fin, och från och med i år,
ny lokalt skapad minnesgåva
som symboliserar äran och det
värdefulla i att göra positiv skillnad,
och ett presentkort på 5000 kr, giltig
hos butikerna som är anslutna till
näringslivsföreningen iTorsby.

Det ärofyllda

Skillnadpriset

delas ut under festliga former på

Syssleträffen
på kvällen

Från nominering till prisutdelning
1) Juryn överlägger de inkomna nomineringarna och
finalisterna tas fram. Juryn består av representanter
från Torsby kommun och företagarföreningen iTorsby.

lördag 5 november
i GA-hallen,
Sysslebäck

2) Vecka 38 publicerar vi de utvalda finalisterna i
Torsbybladet, på www.torsby.se och Facebook.
3) Under perioden 22/9-30/10 är det dags för allmänheten
att rösta fram årets vinnare. Mer info kommer när
röstningsperioden närmar sig.
4) Skillnadpriset delas ut under festliga former på
Syssleträffen, lördag 5/11 i samband med supébuffé
och underhållning i GA-hallen i Sysslebäck.

Läs mer om Skillnadpriset på

torsby.se/skillnadpriset

Syssleträffen
2022

Klipp ur och sätt upp på kylskåpet!

Nominera senast söndag 21 augusti

