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Nominering Bästa Projekt 2019  
Avser projekt som genomförts under kalenderår 2019  

Sverigeunionen av soroptimistklubbar inbjuds härmed att nominera ett eller flera egna projekt eller en 

annan klubbs projekt. Bästa Projekt genomförs med syfte att visa på det arbete som genomförs i 

klubbarna och hylla de ansträngningar som görs för att göra verklig skillnad för kvinnor och flickor.  

 

Processen att utse Bästa Projekt sker i tre steg. 
1. Klubbarna får nominera sitt eget eller en annan klubbs projekt till och med 31 januari 2020.  

2. Unionens programledare väljer ut tre till fem projekt, enligt nedanstående kriterier, och skickar ut 

dessa till klubbarna att rösta på.  

3. Klubbarna har mellan den 21 februari till och med 31 mars att meddela unionens programledare hur 

klubben röstat på de projekt som unionens programledare valt ut. Röstningsförfarandet framgår i 

underlaget som skickas ut den 21 februari. Pris för bästa projekt kommer att delas ut under 

Unionsmötet i Lund 24-26 april 2020.  

 

Hur nominerar ni ett projekt?  
Skicka nedanstående information till Sara Nilsson eller Sandra Gonzalez Sköld med e-post. 

-Namn på klubb som nominerar.  

-Kontaktperson för oss att ställa frågor om nomineringen (namn, telefonnummer och e-post).  

-Namn på projektet  

-Projektets PFR-pdf från SIE PFR-portal, det vill säga där ni rapporterat in ert projekt och mottagit ett 

PFR-nummer. Det innebär att ni laddar hem rapporten, sparar digitalt och bifogar den i nomineringen. 

I och med svårigheter att skriva PFR förlängs tiden för klubbarna att skriva PFR till 31 januari, det vill 
säga samma dag som nomineringarna ska vara unionens programledare tillhanda. 

 

Kriterier som unionens programledare kommer att utgå ifrån i valet av projekt  
-Projektet ska vara en konkret hjälpinsats (Action) men kan också vara opinionsbildande eller stödjande 

för en viss sak (Advocacy).  

-Projektet ska ha bidragit till verklig förändring för kvinnor och flickor och innehållet i projektet ska 

vara i enlighet med SIE Biennium 2019-2021 (se bilaga). 

 -Om projektet innehöll samarbeten med andra soroptimistklubbar eller andra externa 

samarbetspartners  

-Beskrivning av vilka resultat projektet uppnådde. Bidrog projektet till verklig skillnad för kvinnor och 

flickor?  

-Om projektet är nyskapande. 

 

Skicka nomineringen till:  

Sara Nilsson, info@jamsa.se  

Sandra Gonzalez Sköld, sandragskold@gmail.com  

Nomineringen oss till handa senast 31 januari 2020. 
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