
 

Folkspel uppmanar att nominera till årets 
eldsjäl 

 

För ett friskare, aktivare och bättre Sverige. 

Nu ska de verkliga hjältarna lyftas fram i ljuset. 

Nu ska eldsjälarna i det svenska föreningslivet prisas. 

Årets Eldsjäl 2016 är här!  

Nominera redan i dag den du tycker har gjort en stor insats för andra människor. 

 
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.”  

 

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 

 

Årets Eldsjäl - För ett friskare, aktivare och bättre Sverige. Nu ska de verkliga hjältarna lyftas 

fram i ljuset. Nu ska eldsjälarna i det svenska föreningslivet prisas. Årets Eldsjäl 2016 är här! 

Nominera redan i dag den du tycker har gjort en stor insats för andra människor. 

 

Till Årets Eldsjäl kan vem som helst nominera en person inom föreningslivet i fem olika 

kategorier: integration, hälsa, kamratskap, ledare och i en öppen kategori. Bland de 

http://www.aretseldsjal.se/
mailto:helen.eriksson@folkspel.se


nomineringar som kommer in i respektive kategori, väljs fyra personer ut som allmänheten 

sedan får rösta på. Allt sker på aretseldsjal.se.  

 

- Det är mycket tack vare alla eldsjälar som vi har ett rikt föreningsliv idag. Ett föreningsliv 

som sammanför människor med olika bakgrund och ger dem ett sammanhang och en 

gemenskap. Vi vill genom att driva projektet Årets Eldsjäl under hela året lyfta fram och hylla 

alla de fantastiska eldsjälar som finns runt om i landet, säger Folkspels VD Hans Sahlin. 

 

Under den stora Eldsjälsgalan i mars nästa år, kommer Årets Eldsjäl att koras i var och en av 

de fem kategorierna. Även en Årets Eldsjäl alla kategorier kommer att utses. 

 

- See more at: https://www.folkspel.se/om-folkspel/hem-folkspel/nyheter-press/senaste-

nyheterna/emma-green-och-khaddi-sagnia-leder-jakten-pa-arets-eldsjal-

/#sthash.Vf80uWNe.dpuf 

 

Folkspel är föreningslivets eget spelbolag och vi har ett enda syfte – att generera pengar till 

Sveriges föreningsliv. Vi är en ideell organisation och våra ägare består av 70 

riksorganisationer, som i sin tur har drygt fem miljoner medlemmar i 35.000 föreningar, 

spridda över landet. Sedan starten 1991 har vi genererat 15,8 miljarder till Sveriges alla lokala 

idrottsklubbar och föreningar.” 
 

Hälsa  

Nominera din kandidat här 

Vet du någon som får andra att må bra? För att kunna bli en eldsjäl inom kategorin ”Hälsa” 
skall den du nominerar hjälpa människor runt omkring sig att må bra, fysiskt och/eller 
psykiskt. 

Nomineringen stänger den 30:e juli 2016. 

  

Kamratskap  

Nominera din kandidat här 

Vet du någon som är en riktigt god vän och som alltid ser andra människor? För att kunna bli 
en eldsjäl inom kategorin ”Kamratskap” skall den du nominerar sträva mot ett klimat där alla 
i föreningen, laget eller gruppen känner sig lika mycket värda och har respekt för varandra. 

Nomineringen stänger den 30:e september 2016. 

  

Ledare  

Nominera din kandidat här 

Vet du någon som är en riktigt bra ledare? För att kunna bli en eldsjäl inom kategorin 
”Ledare” skall den du nominerar vara en ideell ledare som är ett föredöme och en förebild för 
alla i föreningen, laget eller gruppen. 

Nomineringen stänger den 30:e november 2016. 

  

Öppen  

Nominera din kandidat här 

https://www.folkspel.se/om-folkspel/hem-folkspel/nyheter-press/senaste-nyheterna/emma-green-och-khaddi-sagnia-leder-jakten-pa-arets-eldsjal-/#sthash.Vf80uWNe.dpuf
https://www.folkspel.se/om-folkspel/hem-folkspel/nyheter-press/senaste-nyheterna/emma-green-och-khaddi-sagnia-leder-jakten-pa-arets-eldsjal-/#sthash.Vf80uWNe.dpuf
https://www.folkspel.se/om-folkspel/hem-folkspel/nyheter-press/senaste-nyheterna/emma-green-och-khaddi-sagnia-leder-jakten-pa-arets-eldsjal-/#sthash.Vf80uWNe.dpuf


Vet du någon som är en äkta eldsjäl? För att kunna bli en eldsjäl inom kategorin ”Öppen” 
skall den du nominerar ha ett brinnande engagemang som kommer många tillgodo inom 
föreningen eller gruppen. 

Nomineringen stänger den 15:december 

http://www.hjart-lung.se/aktuellt/nyhetsarkiv/dags-att-nominera-eldsjalar/ 

 

 

 

 

http://www.hjart-lung.se/aktuellt/nyhetsarkiv/dags-att-nominera-eldsjalar/

