STIPENDIER FÖR BARN- OCH UNGDOMSKÖRER OCH DERAS LEDARE
Svenska Kyrkans Unga har en rikskollekt som togs upp under 1990-talet vars
pengar är öronmärkta för musikverksamhet. Svenska Kyrkans Unga och
Sveriges Kyrkosångsförbund har i samarbete beslutat utlysa ett stipendium
som kan tillfalla barn- och/eller ungdomskör, och körledare alternativt ideell
ledare för sådana körgrupper.
Stipendiet är 7 000 kronor för ledare och 10 000 kronor för körgrupp. Med start
hösten 2016 ger det möjlighet att dela ut stipendier i tio år. Stipendiater ska vara
medlemmar i Svenska Kyrkans Unga och/eller i Sveriges Kyrkosångsförbund.
Stipendiet tillfaller jämna år en barnkör och körledare och/eller ledare i körverksamheten, anställda
eller ideella. Stipendiet tillfaller udda år en ungdomskör och körledare/ideell ledare i körverksamheten, anställda eller ideella. Stipendierna delas ut vid Sveriges Kyrkosångsförbunds Riksfest för
unga röster (RUR) respektive Ungdomskörfestival (UKF).
Förslag på stipendiat kan lämnas av respektive förbundsstyrelse i Svenska Kyrkans Unga och Sveriges
Kyrkosångsförbund, samt från Sveriges Kyrkosångsförbunds delförbund och från Svenska Kyrkans
Ungas distrikt. Det är endast förbundsstyrelserna och delförbundens styrelser och distriktsstyrelserna som kan nominera. Om någon enskild person eller personer, eller församling, vill
nominera kör eller körledare/ideell ledare skall de anmäla detta till lokalt delförbund inom
Sveriges Kyrkosångsförbund eller lokal distriktsstyrelse inom Svenska Kyrkans Unga. Beslut om
nominering tas i dessa styrelser.
Nomineringar till stipendiekommittén ska lämnas in senast den 1 augusti för utdelning på hösten
(RUR) jämna år och den 1 mars för utdelning på våren (UKF) udda år. Förslag på nomineringar till
delförbunden respektive distriktsstyrelser skall lämnas minst tre månader före nämnda datum.
En stipendiekommitté utses av respektive förbundsstyrelse med två representanter från varje
organisation. Kommittén utses för två år i taget. Till sammankallande utses en av representanterna
från Sveriges Kyrkosångsförbund.
STIPENDIET DELAS UT TILL
• Barn- alternativt ungdomskör som utvecklats musikaliskt och som gemenskap. Kören är en självklar del av församlingens gudstjänst- och musikliv.
och till
• Körledare, och/eller ledare i körverksamheten, anställda eller ideella, som genom sin kunskap och
på ett inspirerande sätt leder och utvecklar barn- och ungdomskörer musikaliskt och socialt. Körer
är en självklar del av församlingens gudstjänst- och musikliv.
Vid behov av ändring av riktlinjerna för stipendiet tar respektive förbundsstyrelse beslut om det
efter gemensamma överläggningar. Vid frågor, kontakta info@sjungikyrkan.nu.

