ELLA OCH INGEBORG JONSSONS MUSIKUTBILDNINGSFOND
STADGAR
FONDENS ÄNDAMÅL
Främja högre musikalisk utbildning av ungdomar från Vaggeryds kommun
som saknar egna medel för utbildningen.
1 - 2 ungdomar kan få årligt stipendium under högst tre år. Stipendiet kan
erhållas under högst tre år för var och en. Den sökande skall årligen komma
in med en ansökan.
STIPENDIESUMMA
Stipendiesumman är högst 11 500 kr/ stipendiat och år i 2007 års penningvärde. Beloppet kan justeras med konsumentprisindex.
PÅLYSNING OM ÅRLIGT STIPENDIUM
Annonsering görs i månadsskiftet januari - februari i lokalpress.
Kulturskolans personal sprider kännedom om stipendiet till före detta
elever och andra som kan söka stipendiet.
Affischer om stipendiet anslås i kommunala lokaler som förvaltningar,
bibliotek, kulturskolan.
Stipendiet presenteras på kommunens hemsida samt i Evenemangskalendern.
ANMÄLAN
Ansökan sker på särskild blankett som rekvireras från kultur- och
fritidsförvaltningen.
SISTA ANSÖKNINGSDAG
Ansökningsdagen varierar från år till år och när ansökan ska vara inkommen
till kultur- och fritidsförvaltningen står på kommunens hemsida.
UTDELNING
Utdelningen av stipendierna sker i maj månad vid offentligt arrangemang
med kulturskolan.
Stipendiaterna ska ges möjlighet att presentera sig och sitt musikutövande
vid utdelningen med syfte att inspirera kulturskolans elever.

VILLKOR FÖR ATT ERHÅLLA STIPENDIUM
Högre musikutbildning, med högre musikutbildning avses eftergymnasiala
studier. Folkhögskola med musiklinje, Musikkonservatorium, Musikhögskola eller likvärdig utbildning. Kan även omfatta högre utbildning i
utlandet.
Utbildningen ska vara minst 1 årig och godkänd av skolverket eller
motsvarande myndighet.
I ANSÖKAN
Sökande ska presenteras sig själv och kunna styrka sin knytning till
Vaggeryds kommun, till exempel född i kommunen, skolgång i kommunen,
boende under en tid i kommunen etc.
Utbildningen ska ha pågått under höstterminen och vårterminen och vara
påbörjad ansökningsåret.
Utbildningen ska presenteras och styrkas med intyg från skolan.
Sökande ska i ansökan ange referensperson på skolan.
Sökande ska även ange referensperson i Vaggeryds kommun, till exempel
musiklärare.
Sökande ska ange hur pengarna ska användas. Till t ex instrumentinköp,
kursavgifter, musikdataprogram, utlandsstudier etc.
BEHANDLING AV SÖKANDE
Registrering görs av kultur - och fritidsförvaltningen av i tid inkommen
ansökningshandling.
Ansökningarna sänds till Kulturskolans chef som i samråd med
kulturskolans personal gör protokollfört utlåtande till Kultur- och
fritidsnämnden.
Kultur- och fritidsnämndens beredning ger förslag till nämnden.
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om stipendiater i aprilsammanträdet.
Utsedda stipendiater meddelas av nämndens ordförande, som även meddelar
dag för stipendieutdelning.
Förvaltningschefen översänder uppgifter till pressen om stipendiaterna.
Kulturskolans chef kontaktar stipendiaterna om formerna för medverkan vid
utdelningen.

