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De får 2020 års kultur- och fritidsutmärkelser 
 
Den 5 maj fattade kultur- och fritidsnämnden beslut om 2020 års 
utmärkelser inom områdena kultur samt idrott och fritid. Här är 
stipendiaterna och mottagarna av hedersplakett.  
 
Varbergs kommun delar årligen ut penningstipendier och hedersplaketter inom 
områdena kultur samt idrott och fritid. Utdelningen av utmärkelserna sker 
normalt under högtidliga former i samband med nationaldagsfirandet i 
Societetsparken. I år kommer nationaldagsfirandet att se annorlunda ut med 
anledning av coronapandemin, och detsamma gäller utdelandet av 
utmärkelserna.  

Stipendiaterna 
Kulturstipendiet tilldelas i år formgivaren Lucas Morten med en summa om 15 000 
kronor i penningstipendium.  
 

Idrotts- och fritidsstipendiet går till mountainbike-cyklisten André Eriksson med 
en summa om 15 000 kronor i penningstipendium. 
 
Mottagare av hedersplakett 
Hedersplaketten inom kulturområdet tilldelas Calle Karlsson för dennes långa och 
dedikerade gärning inom det folkliga och lokala kulturlivet i Varberg. 
 
Hedersplaketten inom områdena idrott och fritid går till Ingela Tufvesson för att 
hon under många år inspirerat barn och unga att satsa på gymnastiken och bidragit 
till att främja gemenskap och folkhälsa i Rolfstorp och Varbergs kommun.  
 
För fullständiga motiveringar, se bifogad bilaga. 
 
För mer information, kontakta: 
Lena Språng, ordförande kultur- och fritidsnämnden, 0708-23 68 00  
E-post: lena.sprang@varberg.se 

Lucas Morten, mottagare av kulturstipendiet, 073-083 10 04 
André Eriksson, mottagare av idrotts- och fritidsstipendiet, 076-049 68 80 
Calle Karlsson, mottagare av hedersplakett kultur, 070-480 56 77 
Ingela Tufvesson, mottagare av hedersplakett idrott och fritid, 0340-370 38 
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Motiveringar kultur- och fritidsutmärkelser 2020 
 

Stipendier 
 
Kulturstipendium 
Lucas Morten tilldelas stipendiet för sitt utforskande av förhållandet mellan formgivning, 
material och funktion. Med grunden i hantverk och inredning tar Lucas klivet upp till ett 
konstnärskap, och siktar mot internationella arenor, med Varberg som bas.  
 
Idrotts- och fritidsstipendium 
André Eriksson tilldelas stipendiet då han är ett av Varbergs framtidshopp inom 
mountainbike.  
Hans målmedvetenhet har bland annat lett honom till en SM-medalj och en 
juniorlandslagsplats, samtidigt som han fullbordat sina studier på riksidrottsgymnasiet. 
 
 

Mottagare av hedersplakett 2020 
 
Ingela Tufvesson (Idrott och fritid) 
 
För sitt mångåriga och hängivna arbete inom Rolfstorps Gif. Ingela har varit ledare för aktiva 
tävlande gymnaster, motionärer och barn med funktionsvariationer samt lett grupper med 
”gubbagympa”; allt enligt devisen ”alla är välkomna”. Hennes engagemang har inspirerat 
många barn och unga att satsa på gymnastiken och bidragit till att främja gemenskap och 
folkhälsa i Rolfstorp och Varbergs kommun. 
 
Calle Karlsson (Kultur) 
 
För sin långa och dedikerade gärning inom det folkliga och lokala kulturlivet i Varberg. Med 
humor, värme och engagemang leder och musicerar Calle med det Fantastiska 
UnderhållningsBandet, och är en hängiven förespråkare för allas rätt att skapa kultur. 
Dessutom gör ”Calle på Läjet” skäl för sitt smeknamn genom sina kunskaper i, bevarande och 
spridning av den lokala dialekten Läjesboa.  
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