
 

Svenskt föreningsliv gör Sverige bättre för alla 

 

Årets Eldsjäl är ett projekt där Folkspel tillsammans med Expressen lyfter fram Sveriges föreningsliv 
och alla fantastiska människor som där engagerar sig varje dag. Arbetet pågår under hela 2016 och 
finalen där vinnarna utses äger rum i mars 2017. På www.aretseldsjal.se kan du läsa allt som händer, 
alla artiklar om Eldsjälar, föreningsliv och projekt runt om i landet.  

 

Du kan nominera dina Eldsjälar i fem kategorier; Integration, Hälsa, Kamratskap, Ledare och Öppen. 
Fyra finalister per kategori väljs ut och presenteras på siten. Därefter kan läsarna rösta på sina 
favoriter. 
Vinnare i respektive kategori blir den finalist som får flest röster, och av de 5 kategorivinnarna utser 
en jury den slutliga Årets Eldsjäl – och resultatet presenteras på Eldsjälsgalan. Fina priser delas ut till 
alla segrare och dessutom vinner Årets Eldsjäl en helt ny bil från Volkswagen!  
Så, in och nominera dina eldsjälar! Du får nominera hur många du vill – och tipsa gärna dina vänner 
att också nominera sina eldsjälar på www.aretseldsjal.se  

Friidrottarna Emma Green och Khaddi Sagnia har utsetts till ambassadörer för Årets Eldsjäl. 
”Nu hoppas jag att hela Sverige engagerar sig, går in på www.aretseldsjal.se och nominerar och 
röstar! För det finns så många eldsjälar där ute som förtjänar att bli uppmärksammade. Visa dem din 
uppskattning! uppmanar Emma Green.” 
 
”Genom att vara ambassadör för Årets Eldsjäl vill jag visa att jag tycker detta är viktigt. Och vem vet – 
kanske blir det jag och Emma som står som värdar på Eldsjälsgalan. Det hade varit kul! säger Khaddi 
Sagnia.” 

 
Till er föreningar i Sverige vill vi säga att det här är en fantastisk möjlighet för er att visa upp er, tala 
om att ni finns, vad ni gör, och kanske t o m locka fler medlemmar. Sajten http://www.aretseldsjal.se 
byggs upp av artiklar om era olika projekt som genomförs runtom i landet, i stort som smått. Ni har 
nu möjlighet att komma in med tips och uppslag som vi kan skriva om. Det gör ni genom att skriva 
några rader om ett projekt eller en historia som ni vill föra ut i rampljuset, samt namn och  
telefonnummer till en kontaktperson som vi kan ringa. Maila detta till helen.eriksson@folkspel.se.
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