
	  	   	   	  

Stipendiekommittén,	  Ärla	  Byaråd	  2020-‐01-‐20	  

Arne	  Wikströms	  Musikstipendium,	  AWM	  
	  

Stadgar	  
	  

Stipendiets	  bakgrund:	  
Arne	  Wikström	  var	  verksam	  som	  rektor	  på	  Ärla	  Skola	  under	  åren	  1965-‐1969	  och	  var	  
mycket	  engagerad	  i	  musik,	  framför	  allt	  fiolspel.	  När	  han	  hastigt	  avled	  uppkom	  ett	  
stipendium	  och	  en	  minnesfond	  upprättad	  i	  hans	  namn,	  för	  att	  gagna	  och	  uppmuntra	  
bygdens	  barn/ungdom	  till	  fortsatt	  musicerande.	  Då	  stipendiet	  efterhand	  sköttes	  av	  Hem	  
och	  Skola	  hölls	  stipendiet	  levande	  i	  många	  år.	  Men	  när	  Hem	  och	  Skola	  försvann	  så	  har	  
kvarvarande	  pengar	  därefter	  stått	  orörda.	  Då	  pengarna	  riskerade	  att	  förfalla	  till	  banken	  
så	  tar	  nu	  Ärla	  Byaråd	  över	  ansvaret	  för	  att	  tillhandahålla	  en	  stipendiekommitté	  och	  
återigen	  väcka	  liv	  i	  stipendiet,	  som	  ska	  delas	  ut	  årligen.	  
	  	  
Stipendiets	  syfte:	  
Uppmuntra	  barn/ungdom	  i	  Ärlabygden	  till	  fortsatt	  musicerande.	  Att	  lyfta	  fram	  och	  
underhålla	  deras	  fortsatta	  engagemang	  för	  musik.	  
	  
Vem	  kan	  söka:	  

-‐ Barn/ungdom	  som	  bor	  i	  Ärlabygden	  och	  som	  antingen	  går	  på	  Ärla	  Skola,	  har	  gått	  
på	  Ärla	  Skola,	  eller	  som	  nu	  går	  på	  högstadiet.	  

-‐ För	  att	  tilldelas	  stipendiet	  ska	  man	  uppvisa	  ett	  stort	  musikaliskt	  intresse	  och	  
engagemang	  och	  ha	  ett	  stort	  intresse	  för	  sitt	  utövande	  av	  musik.	  Både	  sångare	  
och	  instrumentalister	  är	  välkomna	  att	  söka	  stipendiet.	  
	  

Hur	  söker	  man	  stipendiet?	  
Du	  fyller	  i	  frågeformuläret	  som	  finns	  på	  Ärla	  Byaråds	  Hemsida	  som	  heter	  
”Stipendieansökan	  Arne	  Wikströms	  Musikstipendium”	  via	  mail	  till	  
musikstipendiet@aerla.se	  eller	  per	  post	  till:	  
	  
Stipendieansökan	  AWM	  
c/o	  Ärla	  Vägförening	  
Box	  2	  
635	  36	  Ärla	  
	  

-‐ Du	  skickar	  en	  videoinspelning/	  filmklipp,	  av	  ett	  framförande,	  t	  ex	  från	  en	  konsert	  
eller	  där	  du	  övar	  hemma.	  Postas	  eller	  mailas	  enligt	  ovan	  nämnda	  adresser.	  	  

-‐ Stipendiepengarna	  ska	  användas	  för	  att	  främja	  det	  fortsatta	  egna	  musicerandet,	  
varför	  du	  beskriver	  vad	  du	  ämnar	  använda	  pengarna	  till	  i	  frågeformuläret	  .	  

-‐ Ansökningar	  som	  inte	  uppfyller	  kriterierna	  eller	  som	  inte	  är	  fullständiga	  kommer	  
räknas	  som	  ogiltiga.	  Det	  är	  stipendiatens	  ansvar	  att	  se	  till	  att	  alla	  uppgifter	  finns	  
med	  till	  sista	  ansökningsdatum.	  

-‐ Sista	  ansökningsdag	  är	  1	  mars	  varje	  år.	  Dock	  20	  mars	  år	  2020.	  
	  
Stipendiepengarna:	  

-‐ Stipendiet	  är	  om	  2500	  kr	  till	  varje	  utvald	  stipendiat	  ut.	  	  
-‐ Vanligen	  tilldelas	  en	  sökande	  stipendiet	  varje	  år.	  	  
-‐ Utdelning	  sker	  vid	  Valborgsfirandet	  i	  Ärla	  med	  egen	  programpunkt.	  
-‐ Stipendiekommittén	  strävar	  efter	  jämställdhet	  	  

	  
	  



	  	   	   	  

Stipendiekommittén,	  Ärla	  Byaråd	  2020-‐01-‐20	  

	  
	  
Stipendiekommitté:	  

-‐ Kommittén	  ska	  bestå	  av	  3-‐4	  personer.	  Varav	  en	  är	  sammankallande.	  Dessa	  
personer	  bör	  på	  något	  sätt	  vara	  aktiva	  i	  Ärlabygdens	  musik-‐	  eller	  föreningsliv	  
samt	  boende	  på	  orten.	  

-‐ Karin	  Svarfvar;	  Musiklärare	  på	  Ärla	  Skola	  (sammankallande),	  Annika	  Hansander;	  
Kantor	  i	  Stenkvista-‐Ärla	  Församling,	  Christer	  Dahlin;	  Föreningsaktiv	  i	  Ärla	  
(initiativtagare	  för	  stipendiets	  återupplivande).	  
	  

Stipendiets	  framtid:	  
-‐ Skulle	  Ärla	  Byaråd	  upphöra	  innan	  Stipendiefondens	  resurser	  tagit	  slut	  åligger	  det	  

kommittén	  att	  antingen	  finna	  en	  annan	  aktiv	  förening	  som	  kan	  tänkas	  ombesörja	  
stipendiet,	  alternativt	  se	  till	  att	  kvarvarande	  pengar	  blir	  utdelade	  under	  
Byarådets	  sista	  verksamhetsår.	  

-‐ Byarådet	  tillhandahåller	  de	  ekonomiska	  räkenskaperna	  och	  årsredovisning	  av	  
stipendiet,	  samt	  möjlighet	  för	  allmänheten	  att	  skänka	  pengar	  till	  
Musikstipendiets	  framtida	  fortlevnad	  via	  Swish	  eller	  annan	  öronmärkt	  insamling.	  

	  
	  
	  


