
Statuter för vandringspriset ÅRETS SOCKEN i region Gotland 
 

På Lokrume-Fole Rödakorskrets årsstämma den 28 februari 2011 beslutades att ändra 

sammansättningen av juryn som utser Årets Socken. Som följd av detta och att Lokrume 

och Fole har blivit en gemensam krets har dessa uppdaterade statuter nedtecknats. 

 

I samband med Lokrume Röda korskrets 50-årsjubileum upprättades vandringspriset 

ÅRETS SOCKEN bestående av ett gårdskors( ca 50 cm högt). 

Vandringspriset är en kopia av det gårdskors som finns vid Lauks gård i Lokrume 

socken och tillverkat av Gösta Mörrby som välvilligt skänkt detta. Trädslaget är 

hybridalm och kommer från ett ca 150 år gammalt träd som fälldes i Visby botaniska 

trädgård år 1991. 

 

Utnämningen med epitetet ÅRETS SOCKEN godkändes muntligen 16 maj 1990 av 

dåvarande kommunalrådet Eric Carlsson och dåvarande biskopen Tore Furberg. 

 

Målsättningen med vandringspriset är att uppmuntra gotländska socknar och dess 

föreningar att verka för en levande landsbygd. Socknen skall verka aktivt för socknen 

och dess invånare och detta skall ske i en ideell verksamhetsanda. 

 

Vandringspriset skall ständigt vara vandrande till dess att Lokrume-Fole RK-krets 

beslutar om dess upphörande. 

 

Juryn skall årligen bestå av sex(6) representanter; två från Länsbygderådet på Gotland, 

två från innehavarna av vandringspriset samt två från Lokrume-Fole RK-krets. Juryns 

ordförande har utslagsröst och ordförande utses av Lokrume-Fole RK-krets. 

Juryns beslut kan ej överklagas. Utmärkelsen kan tilldelas samma socken fler än en 

gång om särskilda skäl till detta föreligger. 

 

Följande grundkriterier skall gälla som värdemätare för juryn: 

 ett aktivt föreningsliv för alla åldrar på ideell basis 

 ett aktivt näringsliv med lokal verksamhet 

 särskilda skäl som positivt bidrar till socknens utveckling över tid 

 övriga särskilda skäl som motiveras av juryn 

 

Miniatyrkorset är och förblir mottagande sockens egendom efter utnämningen. 

 

Utnämningen sker senast december året innan och utdelning av vandringspriset skall ske 

aktuellt år. Information om utnämning skall ske genom pressrelease till media. 

Överlämning av vandringspriset skall ske vid lämpligt tillfälle som juryn i samförstånd 

med utnämnd sockenrepresentant beslutar om. 

 

 

 

Lokrume och Fole  den  27 oktober 2011 
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