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Kultur- och föreningsförvaltningen

Stadgar - Stiftelsen Karlskoga kommuns
konststipendium till Alfred Nobels minne
Allmänt
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 (220 ex), vilken utgör stipendiekapitalet.
Syfte
Stiftelsen har vidare genom sitt av kultur- och föreningsnämnden utsedda
utskott att förvalta det tillskjutna kapitalet för kommunens räkning.
Kapitalet skall placeras för avkastning enligt samma bestämmelser och
policy som gäller för Karlskoga kommun.
Stipendiet skall utlysas årligen, senast under juni månad. Skriftlig
ansökan om stipendiet skall vara kultur- och föreningsförvaltningen
tillhanda senast 30 september. Till ansökan skall bifogas foton av
aktuella verk samt övriga handlingar och referenser sökanden vill
åberopa.
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.
Stipendieutskottet utser årets stipendiat. Juryn och stipendieutskottet
skall bedöma ansökningarna utifrån av kultur- och föreningsnämnden
uppsatta bedömningskriterier. Stipendieutskottet skall tillkännage sitt val
senast den 1 november. Motivering till val av stipendiat skall alltid anges.
Stipendiet skall utdelas i Karlskoga på Nobeldagen den 10 december.
Stipendieutskottet
Stiftelsekapitalet skall förvaltas av ett utskott som består av tre ordinarie
ledamöter. Dessutom utses tre ersättare. Stipendieutskottet kan till sig
adjungera, utan beslutanderätt, en eller flera personer.
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Stipendieutskottets ledamöter och ersättare utses av kultur- och
föreningsnämnden i Karlskoga kommun och följer mandatperioderna för
nämndens ledamöter.
Verksamhet
Kultur- och föreningsnämnden skall på så sätt dess stipendieutskott
bestämmer utdela stipendium, företrädesvis med inriktning mot grafik,
om minst 20.000 kr per år.
Sammanträden
Stipendieutskottet skall sammanträda minst en gång årligen. I övrigt
sammanträder beredningen på tid och plats den själv bestämmer.
Beslutsförhet
Stipendieutskottet är beslutsför då tre ledamöter (eller ersättare om
ordinarie ledamöter är förhindrade) är närvarande. Beslut fattas med
enkel majoritet.

