
STIPENDIER FÖR BARN- OCH UNGDOMSKÖRER OCH DERAS LEDARE 

Svenska Kyrkans Unga har reserverade medel från en rikskollekt som upptogs 
under 1990-talet med inriktning på musik.

Svenska Kyrkans Unga och Sveriges Kyrkosångsförbund har i samarbete beslutat 
utlysa ett stipendium som kan tillfalla barn- eller ungdomskör, och körledare 
alternativt ideell ledare för sådana körgrupper. Stipendiet är 7 000 kronor för 
ledare och 10 000 kronor för körgrupp. Detta ger möjlighet att dela ut stipendier 
i tio år. Stipendiater skall ha samarbete med och vara medlem i Svenska Kyrkans 
Unga och/eller Sveriges Kyrkosångsförbund.

Stipendiet tillfaller jämna år en barnkör och en ledare i barnkörverksamheten, anställd eller ideell. 
Stipendiet delas ut vid Sveriges Kyrkosångsförbunds Barnkörfest, i allmänhet på hösten. Stipendiet 
tillfaller udda år en ungdomskör och en ledare i ungdomskörverksamheten, anställd eller ideell. 
Stipendiet delas ut vid Sveriges Kyrkosångsförbunds Ungdomskörfest, i allmänhet på våren.

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.

Stipendiekommittén utser stipendiater genom eget sökande efter mottagare. En god geografisk 
spridning bör eftersträvas över tid. 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. Sådana förslag skall lämnas in senast tre 
månader före utdelning av stipendiet. Stipendiekommittén skall senast två månader innan 
utdelning ha utsett stipendiater och meddelat detta till Svenska Kyrkans Ungas, respektive Sveriges 
Kyrkosångsförbunds förbundsstyrelser. 

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. 
Körerna är en självklar del av församlingens gudstjänst- och musikliv.

Vid behov av ändring av riktlinjerna för stipendiet, fattas beslut om det av respektive 
förbundsstyrelse efter gemensamma överläggningar. Vid frågor, kontakta info@sjungikyrkan.nu. 
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