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Reglemente för Haningesalongens stipendium
Syfte

Haningesalongens stipendium syftar till att stödja konstnärligt arbete i kommunen. Stipendiet
ska uppmuntra konstnärer till fortsatt verksamhet samt till fördjupning och utveckling inom
bild- och formområdet.
Bakgrund

Haningesalongen är en återkommande jurybedömd konstsalong för konstnärer som är
verksamma i eller har anknytning till Haninge. Salongen har funnits sedan 1971 och är ett
samarbete med Österhaninge konstförening. Salongen är en av årets mest välbesökta
utställningar och ett viktigt kulturevenemang i Haninge. Haningesalongen ska uppmuntra till
ökad konstnärlig verksamhet i kommunen och gynna en utveckling som stärker konstnärer i
kommunen. En jury väljer ut vilka konstnärer som ska delta i salongen.
Stipendiesumma

Den totala stipendiesumman är 20 000 kronor. Stipendiet kan delas upp på två stipendiater.
Behörighet att söka

Stipendiet kan endast delas ut till konstnärer som blivit antagna till Haningesalongen.
Kriterier

Stipendiet delas ut till konstnärer som har skapat ett eget konstnärligt uttryck och som juryn
anser ha möjlighet att utvecklas inom sitt område.
Bedömning och beredning

En jury bestående av representanter från Österhaninge konstförening, konstnärer samt
konstexperter bedömer ansökningarna och lämnar förslag på mottagare av stipendium.
Kultur- och fritidsförvaltningen bereder ärendet till kultur- och demokratinämnden.
Beslut och utdelning

Kultur- och demokratinämnden fattar beslut om mottagare av stipendium. Stipendiet delas ut
i samband med Haningesalongens vernissage.
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Arbetsordning för beredning och beslutsfattande

Utnämning av jury
En jury för Haningesalongen utses av kultur- och fritidsförvaltningen. Juryn består av
representanter från Österhaninge konstförening, konstnärer samt konstexperter.
Konsthallens konstintendent är sekreterare och sammankallande.
Juryns arbete
Juryn sammanträder vid ett tillfälle. Konstintendenten sammanställer
ansökningshandlingarna. Juryn går tillsammans igenom ansökningarna och bedömer dem
utifrån kriterierna för Haningesalongens stipendium.
Förslag till beslut
Juryn lämnar förslag till stipendiemottagare. Därefter skriver konstintendenten ett
beslutsunderlag med förslag till stipendiater samt motivering. Beslutsunderlaget består av ett
tjänsteutlåtande och en förteckning över samtliga behöriga sökande. Beslutsunderlaget
behålls som arbetsmaterial och går inte med i sammanträdeshandlingarna till arbetsutskottet
eller nämnden. Detta för att undvika att handlingarna sprids innan beslut och
tillkännagivande av stipendiater.
Beredning i arbetsutskott
Ärendet föredras muntligt av handläggaren för kultur- och demokratinämndens
arbetsutskott, som är ett stängt sammanträde. Vid sammanträdet delas beslutsunderlag ut till
utskottets ledamöter och ersättare för möjlighet att läsa på plats och ställa frågor. Underlaget
samlas in igen vid sammanträdets avslut.
Beslut i nämnd
Ärendet behandlas bakom stängda dörrar vid kultur- och demokratinämndens sammanträde.
Ärendet föredras muntligt av handläggaren och beslutsunderlag delas ut på plats till
nämndens ledamöter och ersättare. Underlaget samlas in igen vid sammanträdets avslut.
Nämnden fattar beslut om mottagare av stipendium.
Offentliggörande
När kultur- och demokratinämnden fattat beslut lämnas besked till stipendiaterna. Stipendiet
delas ut i samband med Haningesalongens vernissage.
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