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Välkommen till Eldsjälsgalan på Berns  
DELA	PÅ	FACEBOOK 
Nu ska de verkliga hjältarna inom svenskt föreningsliv lyftas och hyllas!  
Den 9 mars utses Årets Eldsjäl under en gala på Berns i Stockholm.  
Under kvällen riktas strålkastarna mot de 20 finalisterna som svenska folket har röstat 
fram. Media hälsas välkommen att delta under galan! 
 
Inom svenskt föreningsliv finns många eldsjälar som lägger sin fritid på att göra en insats för 
andra. För att hylla och uppmärksamma några av alla dessa, utser Folkspel nu Årets Eldsjäl för 
tionde gången.  
 
Under året har föreningslivets eget spelbolag Folkspel, fått in cirka 3000 nomineringar till Årets 
Eldsjäl. Bland dem har 20 finalister valts ut. Cirka 30 000 har sedan röstat på sin favorit inom 
kategorierna integration, hälsa, kamratskap, ledare och i en öppen kategori. 
 
Under Eldsjälsgalan får ni träffa de 20 finalisterna, som alla på olika sätt har bidragit till att skapa 
gemenskap, mening och trygghet åt så många människor. Med på galan finns bland andra 
tränaren som skjutsar och spelar fotboll med nyanlända för att ge dem en meningsfull fritid. Eller 
eldsjälen som ordnar läger för ungdomar med funktionsnedsättningar och familjen som 
engagerar sig i att skapa äventyr och gemenskap för utsatta barn. Läs intervjuer med samtliga 
finalister på http://www.aretseldsjal.se/rosta/ 
 
En vinnare kommer att utses inom varje kategori och galakvällen avslutas med att en av 
finalisterna dessutom koras till Årets Eldsjäl 2016. Kvällens konferencier är TV4-profilen Ida 
Björnstad. Välkommen! 
 
 
Tid: 9 mars klockan 19-22 
Plats: Berns salonger, Stockholm 
Anmälan senast den 6 mars till: asa@morepr.se  
 
 
För ytterligare information: 
Carina Olofsson, projektledare Årets Eldsjäl 
carina.olofsson@folkspel.se  
0703-87 34 02 
 
Henrik Lindroth, marknadschef Folkspel   
henrik.lindroth@folkspel.se 
0730-91 44 22 
__________________________________________________________________________ 
 
Om Folkspel 
Folkspel är en ideell organisation som ägs av 74 riksorganisationer i Sverige. Folkspel erbjuder 
svenskt föreningsliv att sälja lotteriprodukter och på så sätt dra in pengar till sin verksamhet. 
Sedan starten 1990 har Folkspel genererat 16,1 miljarder kronor till svenskt föreningsliv, bland 
annat genom att föreningarna sålt Bingolotto och Sverigelotten. Folkspel har ca 100 anställda och 
huvudkontoret ligger i Mölndal utanför Göteborg. 
 


