Jönköpings Jazzklubbs ungdomsstipendium
Nu är det dags att söka Jönköpings Jazzklubbs ungdomsstipendium.
Villkoren framgår av bifogad bilaga men finns också att läsa på jazzklubbens hemsida.
Namn
Namn på sökanden, grupp eller projekt.

Ålder
Ålder på sökanden, gruppmedlemmar
eller projektdeltagare.

Kontaktuppgifter
Postadress.
E-post.
Telefonnummer.

Beskrivning av sökanden
Instrument vid person eller sättning
vid grupp.

Kortfattad beskrivning
Beskriv vad stipendiet kommer
användas till.

Ansökan skickas till Jönköpings Jazzklubb
Hans Träff
Störtloppsvägen 4
564 34 Bankeryd

Bilaga till Jönköpings Jazzklubbs ungdomsstipendium

Jönköpings Jazzklubbs ungdomsstipendium
Föreningen Jönköpings Jazzklubb har på olika sätt sökt stödja och utveckla intresset för
jazzmusik och relaterade genrer även bland ungdom.
Exempel på detta är samarbetena med kulturskolor samt olika ungdomsband som förband vid
konserterna och vid jazzframträdanden på utomhusscener och workshops.
En framgångsrik och expanderande konsertverksamhet har skapat utrymme för ytterligare
satsningar.
Föreningens styrelse har därför beslutat följande
Föreningens ordinarie stämma föreslås avsätta kr 60 000 till en fond för främjande av
ungdomars utbildning, projekt eller dylikt förenliga med föreningens ändamål och med direkt
anknytning till Jönköpings län.
Information om fonden skall på lämpligt sätt delges samtliga kommuner inom Jönköpings län
eller motsvarande.
Ansökan om bidrag/stipendium ställs till föreningens styrelse före varje kalenderårs utgång och
behandlas av styrelsen vid dess första sammanträde nästföljande kalenderår.
Styrelsens beslut kan ej överklagas.
Utdelningen sker på sätt och vid tidpunkt som styrelsen beslutar.
Bidrag/stipendium kan beviljas enskild och/eller grupp. Enskild mottagare skall ej vara äldre än
25 år. Merparten av gruppmedlemmar skall också vara högst 25 år.
Summan av årligen beslutade bidrag/stipendium får högst uppgå till kr 15 000.
Fonden skall vara öppen för bidrag från enskilda och organisationer. Sådana bidrag får ej vara
förenade med villkor stridande mot föreningens ändamål.
Skulle fondens medel till fullo förbrukats upphör densamma utan ytterligare beslut.
Skulle föreningens verksamhet upphöra och föreningens styrelse ej beslutar annorlunda
överlämnas kvarvarande fondmedel till Södra Vätterbygdens Folkhögskolas Musikverksamhet.

