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Nio kulturutövare i länet får ta emot årets kulturstipendier från Landstinget i
Östergötland.
Landstinget delar varje år ut stipendier inom kulturområdet. Det handlar om fem kultur- och
utvecklingsstipendier om vardera 30 000 kr, ett arbetsstipendium om 60 000 kr och två
honnörsstipendier som utgörs av ett grafiskt blad av konstnären Folke Gullby. Stipendierna syftar
till att främja och stödja kulturyttringar av olika slag och stimulera till förnyelse. På torsdagen
beslutade landstingsstyrelsen vilka som blir 2014 års stipendiater.

Kulturstipendiaterna är:
Mikael Horned, 25 år, Motala, operasångare
Bettina Johansson, 37 år, Ödeshög, illustratör
Nevena Cvijetic, 30 år, Norrköping, bildkonstnär
Hanna Berglund, 18 år, Fornåsa, dansare
Agneta Östlund, 59 år, Norrköping, bildkonstnär
Susanne M. Wahlqvist, 46 år, Norrköping, informationsdesigner
(Agneta Östlund och Susanne M. Wahlqvist delar stipendium)

Arbetsstipendiat är:
Helga Steppan, Motala, bildkonstnär.
Stipendiet syftar till att ge en kulturarbetare eller konstnär möjlighet att under begränsad tid
arbeta med förnyelse och utveckling av sitt konstnärskap.
Honnörsstipendierna är ett erkännande till personer som utfört mångårig kulturell verksamhet i
länet. Årets honnörsstipendiater är Ola Lönnqvist, Söderköping och Gunnar Elfström,
Linköping.

Honnörsstipendier
Honnörsstipendier ges till personer som utfört mångårig kulturell verksamhet inom och för
Östergötland.

För honnörsstipendiet ska förslag inlämnas. Förslag om stipendiater ska lämnas senast den 30
juni varje år. Berednings- och urvalsarbetet sker under hösten inför beslut i landstingsstyrelsen i
oktober och stipendieutdelning i november. Vardera stipendiat belönas med ett konstverk
(inramade grafiska blad ur landstingets konstsamling).
I stadgarna för stipendiet anges vilka som kan föreslås som honnörsstipendiater.

Stadgar för Honnörsstipendium
§ 1 Ändamål Landstingets i Östergötland honnörsstipendier avser att vara landstingets erkänsla till
personer som utfört en mångårig, kulturell verksamhet inom och för länet. Stipendierna utdelas årligen.
§ 2 Antal stipendier Landstingets honnörsstipendier är två till antalet. Var och en av stipendiaterna
erhåller ett konstverk samt en graverad silverplåt.
§ 3 Ej ianspråktaget stipendium Om båda stipendierna ej utdelas något år kan stipendium reserveras
och utdelas följande år. Ej ianspråktaget stipendium kan endast reserveras ett år.
§ 4 Målgrupp För att komma i fråga för honnörsstipendium krävs mångårig, kulturell verksamhet inom
och för Östergötland.
Person, som får sin huvudsakliga inkomst från anställning inom kulturinstitution eller
bildningsorganisation, kan komma ifråga om denne gjort insatser utöver det vanliga. Personer, som gjort
ett gott arbete i det tysta och på så sätt bidragit till det kulturella livets utveckling, bör uppmärksammas.
§ 5 Förslag till stipendiat Förslag till honnörsstipendiat lämnas till landstingsstyrelsen av enskild eller
av organisation. Förslaget skall inlämnas före juni månads utgång och åtföljas av särskild motivering.
§ 6 Utseende av stpendiater Landstingsstyrelsen utser stipendiater. En nomineringskommitté, om fem
ledamöter bereder inkomna förslag och nominerar honnörsstipendiater.
§ 7 Utdelning av stipendier Stipendierna utdelas i anslutning till landstingsfullmäktige i november
månad.

