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§5

Paul Peterssons stiftelse, kriterier för
stipendier
Diarienummer RJL 2015/1772
Beslut
Presidiet föreslår nämnden att man upprättar kriterier för Paul
Petersons stiftelse i enlighet med föreliggande förslag.
Sammanfattning
Landstinget antog 2013-12-17 uppdraget att vara
stiftelseförvaltare för Paul Petersons stiftelse. Ändamål med
stiftelsen är att genom utdelning av stipendier lämna stöd för
konstnärlig utveckling inom området bildkonst och skulptur till
förtjänta elever vid konstskolor.
Det konstnärliga arbete som uppkommit som ett resultat av
stipendiet kommer att presenteras i någon form vid någon av
konstinstitutionerna inom Jönköpings län. Kriterier har nu tagits
fram utdelning av stipendier.
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Förvaltningsnamn
Nämnd för Attraktivitet, Näringsliv och

Kriterier för Paul Petersons stiftelse för
konstnärlig utbildning
Förslag till beslut
Nämnden upprättar kriterier för Paul Petersons stiftelse i enlighet med förslag.

Sammanfattning
Landstinget antog 2013-12-17 uppdraget att vara stiftelseförvaltare för Paul
Petersons stiftelse. Ändamål med stiftelsen är att genom utdelning av stipendier
lämna stöd för konstnärlig utveckling inom området bildkonst och skulptur till
förtjänta elever vid konstskolor.
Det konstnärliga arbete som uppkommit som ett resultat av stipendiet kommer att
presenteras i någon form vid någon av konstinstitutionerna inom Jönköpings län.
Kriterier har nu tagits fram utdelning av stipendier.
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Paul Petersons stiftelse för konstnärlig
utbildning
Stiftelsens ändamål är att genom utdelning av stipendier lämna stöd för
konstnärlig utveckling inom området bildkonst och skulptur till förtjänta elever
vid konstskolor.

Kriterier för stipendie


Sökande ska vara bosatt inom Jönköpings län eller på annat sätt ha
anknytning till länet.



Stipendierna utdelas årligen på Paul Petersons födelsedag den 25 februari.

Då stipendiet ska lämna stöd till konstnärlig utbildning för att uppmuntra förtjänta
elever vid konstskolor, delas stipendiet ut för produktionskostnader eller
kostnader i samband med utveckling av en konstnärlig idé under studietiden enligt
ändamål i ansökningsblanketten.
Det konstnärliga arbete som uppkommit som ett resultat av stipendiet kommer att
presenteras i någon form vid någon av konstinstitutionerna inom Jönköpings län.
Val av stipendiater görs av stiftelsen tillsammans med en referensgrupp bestående
av regionala och nationella företrädare för bildkonstområdet.
Stiftelsen förvaltas av Region Jönköpings län.

Ansökan


Ansökningstiden är varje år 1 november - 1 december.

Skriftlig ansökan i ett exemplar på särskilt formulär ska skickas in med de bilagor
den sökande vill åberopa. Ansökan ska vara Region Jönköpings län tillhanda
senast den 1:a december. Handlingar som kommit in för sent beaktas inte.
Stipendiet kan bara erhållas en gång. Kungörande av stipendiaterna sker efter den
14 februari.
Ansökningsblankett kan laddas ner från Region Jönköpings län:
LÄNK/webadress
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Ansökan skickas till:
Paul Petersons stiftelse för konstnärlig utbildning
c/o Kultur och utveckling
Region Jönköpings län
Box 1024
551 11 Jönköping.

Ansökningsblanketten
Blankett för ansökan ska innehålla följande:
• Namn.
• Adress.
• Telefon.
• e-postadress.
• Personnummer.
• Personbevis.
• Utbildningsbevis - den sökande ska vara inskriven vid en konstnärlig
utbildning under det år ansökan avser
• Kort redogörelse för kopplingen till Jönköpings län.
• Ansökans ändamål. Beskriv vad stipendiet planerasatt användas till
kopplat till produktion eller konstnärlig verksamhet under studietiden
(max 1000 ord).
• Arbetsprovsförteckning (verkets titel, tillkomstår, medium, eventuell
visningsplats, övrig information, länk till bild eller film).
Till ansökan bifogas 5 digitala arbetsprover, antingen via länken i
verksförteckningen eller på en CD-ROM eller DVD tillsammans med
ansökan.
• Om sökande önskar lämna referenser ska dessa inges skriftligen som
bilaga.
• En kort redogörelse av stipendiets användande skickas till stiftelsen senast
utgången av året efter stipendiets erhållande.
De vid ansökan bifogade handlingarna återlämnas inte.
Om inskickat material önskas i retur, var god bifoga frankerat svarskuvert.
Ansökan avslås om den är ofullständig, inkommer efter ansökningstidens utgång
eller om den inte utgör tillräcklig grund för bedömning.
Det är endast möjligt att erhålla stipendiet en gång.

Förslag till personer i den konstnärliga
referensgruppen:
Ordförande: Jörgen Lindvall
Regionens Bild och form utvecklare: Mike Bode
En regional institutionschef: Elna Svenle, Vandalorum
En regional konstnär: Förslag Lisa Jeannin
En nationell konstaktör: Nina Överli

