
ATLAS Sjukgymnastiks pris till årets sjukgymnast/fysioterapeut i 
Västernorrland 

Stadgar; pris, priskommitté och diplom, röstning, ordförandeskap 
§ 1 
Till den eller de som är medlem- eller verksam inom Fysioterapeuterna Västernorrland och utfört 
berömliga insatser av vetenskaplig- eller annan natur som gynnar sjukgymnast/fysioterapi-kårens 
utveckling eller för befolkningen i länet utdelar Atlas Sjukgymnastik och Idrottsskadeklinik AB 
årligen ett pris om 10 000 kr i samarbete med Fysioterapeuterna Västernorrland.  
"Folkets pris" , diplom till Årets sjukgymnast/fysioterapeut i Västernorrland, framröstad av 
allmänheten, kan om priskommittén anser så, vara en del av prisceremonin.  

§ 2 
Prissumman bör som regel endast delas ut till en person per år. Om två eller fler delar på priset, 
delas prissumman på var och en utifrån den procentandel som priskommittén beslutar om.  
 
§ 3 
Beslut om prisets utdelande fattas av delägare i Atlas Sjukgymnastik & Idrottsskadeklinik AB 
tillsammans med den priskommitté som utsetts av Fysioterapeuterna Västernorrland; 
priskommittén kan dock ett visst år avstå från att meddela sådant beslut.  

§ 4 
Inför ett beslut om pristagare bör minst tre nominerade finnas.  

§ 5 
Ledamot av priskommittén må ej tilldelas priset, såvida ej synnerliga skäl föreligger därtill. 
Delägare i Atlas Sjukgymnastik och Idrottsskadeklinik AB skall ej tilldelas priset. Ej må heller 
samma person mera än en gång tilldelas utmärkelsen. 

§ 6 
Varje medlem- eller verksam inom Fysioterapeuterna Västernorrland eller annan person utanför 
Fysioterapeuterna får till priskommittén föreslå lämplig kandidat till prisets erhållande samt en 
motivering. 
Förslag bör vara kommittén tillhanda senast den 1 juni samma år som priset utdelas. 

§ 7 
Priset utdelas på den plats/lokal kommittén beslutar, och skall vara åtföljt av ett diplom med en 
kortfattad motivering för kommitténs beslut. 
Pristagare med motivering samt namn på nominerade bör annonseras i fackpress och liknande 
media samt om möjligt i lokal media inkl. datamedia. 
 
§ 8 
Vid omröstning för att utse vinnare till priset har delägare i Atlas Sjukgymnastik & 
Idrottsskadeklinik AB utslagsröst vid lika röstetal (3-3) bland övriga röstande. 

§ 9 
En av medlemmarna i priskommittén väljs till ordförande. Ordförande är sammankallande och 
väljs av priskommittén. 
 
Stadgarna antagna den 21 februari 2011  
(§3 reviderad 2012-11-01) 
(Rubrik samt §1,3,6, reviderad p.g.a. namnbyte av LSR, och §1,6 förtydligad inför telefonkonferens 2014-08-20) 
 
För Atlas Sjukgymnastik & Idrottsskadeklinik AB   För Fysioterapeuterna 
     Västernorrland 

Kalle Hammargården/ Göran Berggren   Elisabeth Haraldsson 

Kalle Hammargården / Göran Berggren  Elisabeth Haraldsson 


