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§1 
Stipendium sökes i utbildningssyfte.  
Sökande skall vid tiden för ansökan ännu inte fyllt 30 år och står i första hand öppet för 
studerande.  
I det att en grupp eller ensemble söker skall en majoritet av medlemmarna inte ha fyllt 30. 
Stipendiet är tänkt att genom ekonomiskt stöd och uppmärksamhet (i media etc.) stimulera 
till vidare fördjupning i tidig musik och till spridande av Föreningen för Tidig Musiks 
intressen.  
 
§2 
Privatperson eller ensemble kan söka stipendium.  
Stipendiet går att söka av såväl medlemmar som icke medlemmar.  
 
§3 
Styrelsen beslutar varje år antalet stipendier och stipendiebelopp samt sista ansökningsdag. 
Om inte styrelsen beslutar annat är sista ansökningsdag 1 maj.  
 
§4 
Information om ansökningsdatum och förfarande publiceras i god tid i tidningen Tidig 
Musik. Stipendiet kan också utlysas på andra relevanta ställen (musikhögskolor, 
musikskolor, folkhögskolor etc.).  
 
§5 
Stipendium sökes på blankett som laddas ner från föreningens hemsida eller rekvireras från 
kansliet.  
Ansökan måste tydligt klargöra vad stipendiet ämnas användas till.  
Kort demo-inspelning bör insändas. 
Ansökans innehåll: 

- Uppgifter om namn, adress, personnummer, ålder etc.  
- Beskrivning av ändamål samt beräknade kostnader 
- Inspelning (kassett, minidisc, cd) 
- Kort Curriculum Vitae (tidigare studier, lärare, kurser etc.)  
- Bilagor (bevis på antagning till utbildning, betyg etc.) 
- Ev. rekommendation(er) 
- Information om hur ev. framtida utbetalning skall ske (kontouppgifter etc.) 

 
§6 
Om ändamålet under handläggningstiden skulle ändras (t.ex. ändrade kursdatum, avgifter, 
antagning/icke antagning etc.) meddelas detta styrelsen/stipendienämnden, och kan 
följaktligen påverka utfallet. 
 



§7 
Styrelsen beslutar vem stipendiet skall tillfalla. Detta sker genom omröstning.  
Styrelsemedlemmar som kan anses jäviga bör avstå från att rösta. 
Styrelsens beslut kan ej överklagas. 
Främst bedöms stipendieansökarnas motivation och möjlighet till att utvecklas samt 
ekonomiska situation hellre än deras tekniska skicklighet i nuläget. 
 
§8 
Ändrade (studie)förhållanden förväntas meddelas styrelsen/stipendienämnden, och kan 
följaktligen påverka stipendiatens rätt till stipendium. 
 
§9 
Om inga ansökningar inkommit eller om lämplig kandidat fattas behöver inget stipendium 
utdelas. 
Styrelsen kan också besluta om ytterligare utlysning av stipendium. 
Ej utnyttjat stipendium förfaller automatiskt vid följande års stipendiebeslutande, om ej 
annat överenskommits.  
Även om inget stipendium utdelas det kommande året förfaller ej utnyttjat stipendium ett år 
efter att det beslutats om, om ej annat överenskommits. 
 
§10 
Stipendiaten offentliggörs i tidningen Tidig Musik. Enligt överenskommelse kan en artikel 
eller notis publiceras om stipendiaten, före, under eller efter utbildning.  
 
§11 
Styrelsen beslutar vid omröstningstillfället på vilket sätt stipendiesumman skall utbetalas 
(engångssumma, i delar, 80% vid styrkt antagning och 20% efter avslutade studier e. dy.) 
 
§12 
Stipendiaten skall insända rapport till styrelsen om hur stipendiet är använt.  
Rapporten insänds efter avslutad kurs eller avslutade studier och kan om så anses 
lämpligt publiceras eller refereras i Tidig Musik. 
 
§13 
Stipendiereglerna kan endast ändras av årsmöte.  
  
 


