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Sammanträdesdatum

2019-02-14

Kultur- och föreningsnämndens stipendiegrupp

Plats och tid

Torsdagen den 14 februari 2019 vid Båsenberga konverensanläggning,

klockan 16:30-16:45
Beslutande

Margaretha Rosberg (M), Ordförande
Elaine Lindblom (L), l :e vice ordförande
Siv Björck Kjellgren (S), 2: e vice ordförande

Övriga deltagare

utses att justera Siv Björck Kjellgren (S) Ersättare Elaine Lindblom (L)
Justeringens plats och tid Båsenberga konferensanläggning, 2019-02-14
Underskrifter
>-—. ^-.... f'A.. y1''-Sekreterare . .\. ••:': . <': -••^.,. •j^'-"-• • • • .'•. ••<• • ".i:ir.'.......................... Paragrafer

Claes Åsenblad

Ordförande J^^4^.A:&
Margaretha Rosberg (M),

Justerare .G^^^^<^^^^^^::.
Siv Björck Kjellgren (S)'

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Kultur- och föreniagsnämndens stipendiegrupp

Sammanträdesdatum

2019-02-14

Datum då anslaget sätts upp

2019-02-15 Datum då anslaget tas ned 2019-03-11

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och föreningsförvaltningen, Centralplan 7
./-'" ,1

Underskrift

( .Ä/f.-^...^

Claes ÅseiiBlad
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KOMMUN Sammanträdesdatum

Kultur- och föreningsnämndens stipendiegrupp

2019-02-14

Arendelista
§ l Dnr 2019-00049 Juryman till Grafikstipendiet 2019.

Justerarnas signaturer {\ ^ k Utdragsbestyrkande
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KOMMUN Sammanträdesdatum
Kultur- och föreningsnämndens stipendiegrupp

2019-02-14

§1 Dnr 2019-00049
Juryman till Grafikstipendiet 2019
Sammanfattning av ärendet
Stiftelsen Karlskoga kommuns konststipendium till Alfred Nobels minne
har bildats genom att Karlskoga kommuns kultur- och föreningsnämnd

anslagit behållningen från försäljningen av en grafikportfölj, utförd av
konstnären Göran Persson, innehållande bilder från Alfred Nobels liv och
gärningar, vilken utgör stipendiekapitalet.
Kultur- och föreningsnämnden skall, genom sitt stipendieutskott, senast i
februari varje år utse en jury om en person eller högst tre personer

vilken/vilka skall lämna förslag på årets stipendiat till utskottet. Minst en
jurymedlem skall vara utövande bildkonstnär.

Beslutsunderlag
Kultur- och föreningsförvaltningens tjänsteskrivelse den 25 januari 2018
Stadgar stiftelsen Karlskoga kommuns konststipendium till Alfred
Nobels minne § 32/2018, KFN 2017-00098

Kultur- och föreningsnämndens stipendiegrupps beslut
Kultur- och föreningsnämndens stipendiegmpp utsåg konstnär Annika
Nielsen från Degerfors och Karlskoga kommuns kultursekreterare till

jurymän för Karlskoga kommuns konststipendium till Alfi-ed Nobels
minne 2019.

Beslutet skickas till
Enhetschef bibliotek och allmänkultur
Kultursekreteraren

Annika Nielsen

Justeramas signaturer ^ _ Utdragsbestyrkande
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