Kulturstipendier ansökan 2017
Ansökan ska vara kultur- och fritidsnämndens diarium
tillhanda eller poststämplad senast 2017-03-01
Egen ansökan ska göras på denna blankett.
Om den inte räcker kan skrivelse bifogas.
Förslag på stipendiat kan lämnas avseende:
Jönköpings kommuns kulturstipendium och Folkbildningsstipendium.
Förslag lämnas i separat skrivelse.

Sökande:
Fullständigt namn (tilltalsnamnet understruket):
Födelsedatum:
Gatu- och postadress på hemorten:
Gatu- och postadress på vistelseorten:
Tfn:

Träffas säkrast kl:

Mobil:
E-post:
Webbplats:

Markera vilket/vilka stipendier du söker - se även reglerna!
Skicka endast en ansökningsblankett, även om du söker fler stipendier.
 Jönköpings kommuns kulturstipendium
“Utdelas för verksamhet inom litteratur, bildande konst, musik, teater, film eller annant kulturellt
område. Stipendium kan även utdelas som belöning för kulturell gärning. Kulturstipendium skall
i första hand utdelas till den som är född eller bosatt i Jönköpings kommun eller på annat sätt
har anknytning till kommunen eller vars kulturella gärning har kommit Jönköpings kommun
tillgodo. Kulturstipendium kan utdelas till grupp av personer ävensom till juridiska personer.
Enskild eller organisation äger rätt att föreslå mottagare av kulturstipendium. Kulturnämnden
äger dessutom rätt att utse stipendiater bland andra än dem som antingen inkommit med
ansökan eller föreslagits som mottagare.”
(Stipendiet är ej avsett för studerande eller som utbildningsstipendium.)
Förvaltningens anteckningar

 Huskvarna stads jubileumsstiftelse
“Utdelas som utbildningsstipendier till personer för högre utbildning i sång, musik, konst,
dans, film, teater, litteratur eller andra verksamhetsformer inom kulturområdet. Utdelas till den
som är född eller bosatt i Jönköpings kommun eller på annat sätt har nära anknknytning till
kommunen. Utbildningsstipendium må endast tilldelas person som visat påtaglig fallenhet för
det område inom vilket utbildningen skall äga rum samt då det finns anledning antaga att
utbildningen kommer att genomföras med gott resultat.” (Stipendiet är ej avsett för
teoretiska studier.)
Stiftelsen Elis och Karin Forsells minnesfond
“Lämnas som stipendium till ungdom inom kommunen som önskar förkovra sig i musikaliskt
eller konstnärligt kunnande.”

 Lions Club Jönköping stipendiefond
“Utdelas som ett eller flera stipendier till personer som är verksamma inom kulturens område.
Sökande skall vara verksam inom Jönköpings kommun. Stipendium utgår i första hand för
utbildning inom eller utom landet men kan också avse främjande av verksamhet helt eller
delvis inom kommunen.” (Stipendiet är ej avsett för teoretiska studier.)

För sen ansökan
Personbevis saknas
Ej tillräcklig anknytning

Struken Jönköping
Struken Huskvarna
Struken Forsells
Struken Lions
w201701

Folkbildningsstipendium
“Enskild eller organisation kan föreslå mottagare av folkbildningsstipendium."
Förslag på stipendiat lämnas i separat skrivelse.
Personuppgiftslagen
För att underlätta hanteringen av de uppgifter du fyllt i önskar vi databehandla dessa enligt personuppgiftslagen. Genom att fylla i denna blankett samtycker du till att
personuppgiftsbehandling utförs. Du har rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka uppgifter som
behandlas om dig och hur vi behandlar uppgifterna. Du har också rätt att begära rättelse i fråga om de personuppgifter vi behandlar.

1. Motivering till din stipendieansökan:

2. Ange din anknytning till Jönköpings kommun (ej Jönköpings län):
Född i Jönköpings kommun

Obs! Bifoga personbevis där födelseort
och den tidsperiod då du varit bosatt i
Jönköpings kommun framgår.

Bosatt i Jönköpings kommun. Ange mellan vilka årtal:
Annan anknytning till Jönköpings kommun som du önskar åberopa:

3. Ange yrke/sysselsättning/verksamhet:

4. Ange dina tidigare studier (främst de som är relevanta för din ansökan):

5. Har du tidigare erhållit stipendium? Ange vilket stipendium/årtal/belopp:

6. Bifoga gärna kopior på intyg, betyg och liknande som kan vara av betydelse för ansökan.
Om du bifogar handlingar - ange nedan vilka:

______________________________________________________
Sökande
Datum
Personbevis bifogas även om du sökt stipendium tidigare år.
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
Besöksadress: Drottninggatan 19, Huskvarna
Box 1002, 561 24 Huskvarna
tfn 036-10 50 00, kff@jonkoping.se
www.jonkoping.se

Skicka inga original,
alla handlingar arkiveras.

Skriv ut och skriv under din ansökan.

3. Stiftelsens tillgångar redovisas via
kommunens stadskontor.
4. Stipendium utdelas till den som är född eller
bosatt i Jönköpings kommun eller på annat sätt
har anknytning till kommunen.
5. Kulturnämnden beslutar en gång per år
om stipendiebeloppets storlek och utser
stipendiater i enlighet med vad som föreskrivs i
testamentet.
6. Utdelning av stipendium sker i samband med
kulturnämndens övriga stipendieutdelningar
under juni månad, om kulturnämnden inte
beslutar om annan tidpunkt för utdelningen.
7. Vid gåvans överlämnande skall ortens
tidningar informeras.
8. Kulturnämnden skall genom annons i
lokalpressen, kungöra att stipendium från
Stiftelsen Elis och Karin Forsells minnesfond
kan sökas hos nämnden, samt därvid ange
inom vilken tid ansökan skall vara nämnden
tillhanda för att beaktas.
9. Kulturnämnden utfärdar närmare
anvisningar betr ansökningsblanketter,
handlingar etc.

kan också avse främjande av verksamhet helt
eller delvis inom kommunen.Om skäl föreligger
kan avkastningen reserveras till nästkommande
år.
§3 Förvaltning
Fondens förmögenhet och tillgångar i övrigt
skall förvaltas av kommunens styrelse.
§4 Utdelning
Kommunens kulturnämnd eller utskott
därinom beslutar i samråd med Lions Club
Jönköping hur den disponibla avkastningen
skall användas. Kungörelse om möjlighet
att erhålla stipendium ur fonden skall
annonseras i ortspressen minst 60 dagar
före utdelningsdagen och ombesörjes av
kommunen. Utdelning bör ske under solenna
former, lämpligen i anslutning till utdelning
av kommunens kulturstipendier. Lions Club
Jönköping skall beredas tillfälle att deltaga vid
utdelningen. Kostnader för utdelning bestrids
av den årliga avkastningen.
§5 Ändring av stadgarna
Lions Club Jönköping kan besluta om ändring
av stadgarna.
§6 Undantag från tillsyn
Fonden skall vara undantagen från tillsyn enligt
lagen om tillsyn över stiftelser.

Bestämmelser antagna av kulturnämnden 200006-21 §87.

För utbildning/verksamhet

Lions Club Jönköping stipendiefond
– stadgar
§1 Firma
Fondens namn skall vara Lions Club Jönköping
stipendiefond.
§2 Ändamål
Av fondens årliga avkastning läggs minst 1/10
till kapitalet. Återstoden av avkastningen skall
årligen utdelas som ett eller flera stipendier till
personer som är verksamma inom kulturens
område. Sökanden skall vara verksam inom
Jönköpings kommun. Stipendium utgår i första
hand för utbildning inom eller utom landet men

Ansökan ska vara kultur- och fritidsnämndens diarium tillhanda eller
poststämplad senast 1 mars.
Egen ansökan ska göras på särskild blankett
som finns att hämta på:
www.jonkoping.se, sökord: kulturstipendier
Förslag på stipendiat kan lämnas avseende
Jönköpings kommuns kulturstipendium och
Folkbildningsstipendium och lämnas genom
separat skrivelse.
För mer information, kontakta
kultur- och fritidsförvaltningen 036-10 50 00.
KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
Besöksadress: Drottninggatan 19, Huskvarna
Box 1002, 561 24 Huskvarna
kff@jonkoping.se

Kultur- och fritidsnämndens
kulturstipendier
Jönköpings kommuns kulturstipendium
Folkbildningsstipendium
Huskvarna stads jubileumsstiftelse Stiftelsen
Elis och Karin Forsells minnesfond Lions
Club Jönköping stipendiefond

För verksamhet:

föreslagits som mottagare.

Jönköpings kommuns
kulturstipendium – bestämmelser

9. Kulturnämnden utser stipendiater.
Kulturstipendium/hedersomnämnande
överlämnas under juni månad, om
kulturnämnden inte beslutar om annan
tidpunkt för utdelningen.

1. Kulturstipendium från Jönköpings kommun
utdelas efter beslut av kulturnämnden och
med beaktande av vad som nedan sägs för
verksamhet inom litteratur, bildande konst,
musik, teater, film eller annat kulturellt område.
Stipendium kan även utdelas som belöning för
kulturell gärning.

10. Kulturnämnden utfärdar närmare
anvisningar betr ansökningsblanketter,
handlingar etc.
Bestämmelser reviderade kulturnämnden 199602-21 §36 och av kommunstyrelsen 1996-0424 §142.

2. Kulturstipendium utgår inom ramen av för
ändamålet beviljat anslag.
3. Kulturstipendium skall i första hand utdelas
till den som är född eller bosatt i Jönköpings
kommun eller på annat sätt har anknytning
till kommunen eller vars kulturella gärning har
kommit Jönköpings kommun till godo.

6. Kulturnämnden skall genom
annons i lokalpressen, kungöra att
utbildningsstipendium från Huskvarna stads
jubileumsstiftelse kan sökas hos nämnden, samt
därvid ange inom vilken tid ansökan skall vara
nämnden tillhanda.

Folkbildningsstipendium kan sökas hos
nämnden, samt ange inom vilken tid ansökan
skall vara nämnden tillhanda för att beaktas.
7. Utdelning av stipendium sker i samband med
kulturnämndens övriga stipendieutdelningar
under juni månad, om kulturnämnden inte
beslutar om annan tidpunkt för utdelningen.

7. Kulturnämnden utser stipendiater. Utdelning
av stipendium skall ske under juni månad,
om kulturnämnden inte beslutar om annan
tidpunkt för utdelningen.

8. Kulturnämnden utfärdar närmare
anvisningar beträffande ansökningsblanketter,
handlingar etc.
Bestämmelser antagna av kulturnämnden 200306-11 §78.

8. Kulturnämnden avgör
utbildningsstipendiernas antal och storlek.
9. Kulturnämnden kan besluta att utdelning av
utbildningsstipendium visst år helt eller delvis
skall inställas. Kulturnämnden äger dock ej rätt
att utan särskilt beslut av kommunfullmäktige
helt inställa utdelning av stipendium under
längre tid än tre år. Ej utdelade medel må
överföras för utdelning senast nästkommande
år.

För utbildning:

Folkbildningsstipendium
– bestämmelser
1. Folkbildningsstipendiet har inrättats för att
manifestera att studiecirkeln år 2002 fyllde
100 år.

4. Kulturstipendium kan utdelas till grupp av
personer ävensom till juridiska personer.
5. Kulturnämnden avgör stipendiernas storlek
och antal. Kulturnämnden kan besluta att
utdelning av kulturstipendium visst år helt
eller delvis skall inställas. Kulturnämnden
äger dock ej rätt att utan särskilt beslut av
kommunfullmäktige helt inställa utdelning
av stipendium under längre tid än tre år. Ej
utdelade medel må reserveras högst ett år.

2. Folkbildningstipendium från Jönköpings
kommun utdelas efter beslut av kulturnämnden
som utser stipendiat och avgör stipendiets
storlek.
3. Stipendiet är avsett för årlig utdelning
till personer som gjort särskilda insatser
inom bildningsverksamheten i Jönköpings
kommun som kulturnämnden vill
uppmärksamma, dvs personer verksamma
inom studieförbundens verksamhet, föreningar
med anknytning till studieförbunden och
folkrörelsebundna organisationer eller inom
den programverksamhet som naturligt verkar
inom studieförbunden.

6. Kulturnämnden kan i särskilda fall
besluta att belöning för kulturell gärning
skall utgå i form av hedersomnämnande
(jämte plakett, medalj, eller dylikt). Sådant
hedersomnämnande är att jämställa med
kulturstipendium.
7. Kulturnämnden skall genom annons i
lokalpressen kungöra
a) att kulturstipendium från Jönköpings
kommun är till ansökan ledigt samt
b) att enskild eller organisation äger rätt att
föreslå mottagare av kulturstipendium.
Av annonsen skall också framgå inom vilken
tid ansökan/förslag skall vara nämnden
tillhanda för att beaktas.
8. Kulturnämnden äger dessutom rätt att utse
stipendiater bland andra än dem som enligt
punkt 7 antingen inkommit med ansökan eller

1. Huskvarna stads jubileumsstiftelse förvaltas
av Jönköpings kommuns stadskontor och skall
årligen tillföras ränta efter av Länssparbanken
vid varje tillfälle tillämpad högsta
inlåningsränta.

10. Om i framtiden nuvarande
kommunindelning ändras, skall fondens kapital
tillföras den kommunbildning eller annan
jämförbar bildning som omfattar förutvarande
Huskvarna stad.

2. Av stiftelsens avkastning skall 20% tillföras
kapitalet, resterande kan av Jönköpings
kommuns kulturnämnd utdelas som
utbildningsstipendier till personer för högre
utbildning i sång, musik, konst, dans, film,
teater, litteratur eller andra verksamhetsformer
inom kulturområdet.

11. Kulturnämnden utfärdar
närmare anvisningar till sökande betr
ansökningsblanketter, handlingar etc.
Bestämmelser reviderade av kulturnämnden
1996-02-21 §36 och av kommunstyrelsen
1996-04-24 §142.

3. Utbildningsstipendium utdelas till den som
är född eller bosatt i Jönköpings kommun
eller på annat sätt har nära anknytning till
kommunen.

4. Stipendium skall i första hand utdelas till
den som är född eller bosatt i Jönköpings
kommun eller på annat sätt har anknytning
till kommunen eller till annan person för
verksamhet som bedrivits i Jönköpings
kommun.

4. Utbildningsstipendium må endast tilldelas
person som visat påtaglig fallenhet för det
område inom vilket utbildningen skall äga
rum samt då det finns anledning antaga att
utbildningen kommer att genomföras med gott
resultat.

5. Enskild eller organisation kan föreslå
mottagare av folkbildningsstipendium liksom
kulturnämnden eller ledamot därav.

5. Utbildningsstipendium utdelas för ett år
i sänder. Sökande, som tilldelats stipendium
för ett år kan även påföljande år erhålla
stipendium, dock kan stipendium ej utgå till en
och samma person under längre tid än tre år.

6. Kulturnämnden skall genom
annons i lokalpressen, kungöra att
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Huskvarna stads jubileumsstiftelse
– bestämmelser

Stiftelsen Elis och Karin Forsells
minnesfond – bestämmelser
1. Tvåhundratjugofemtusen kronor skall
avsättas till en fond vars årliga avkastning
skall lämnas som stipendium till ungdom
inom kommunen som önskar förkovra sig i
musikaliskt eller konstnärligt kunnande.
2. Fonden skall bära namnet ”Stiftelsen
Elis och Karin Forsells minnesfond” och
skall förvaltas av Jönköpings kommuns
kulturnämnd.
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