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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§ 23 Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond, val av
arbetsutskottets representant vid uttagning av stipendiater
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Bsau § 23

Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond, val av
arbetsutskottets representant vid uttagning av stipendiater
Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation
att

utse Marita Jeansson (s) som arbetsutskottets representant vid
årets uttagning av stipendiater. Vid förhinder träder Margareta
Säterli (fp) in som ersättare.

Bakgrund
Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond för den kommunala
musikskolan i Norrtälje bildades 1990. Donators syfte med stipendiefonden är att ge ett kontinuerligt bidrag till musikskolans, ur både
kulturell och social synpunkt, värdefulla verksamhet.
Sedan 1991 har varje år stipendier delats ut till tre elever vid musikskolan, vilka visat en lovande musikalisk begåvning och utveckling med
inriktning på den seriösa konstmusiken, och som avser att gå vidare i
sina musikstudier. Stipendium kan också tilldelas yngre elev som hjälp
till förvärv av eget instrument.
Fonden förvaltas av barn- och skolnämndens arbetsutskott, som tillsammans med musikskolans rektor och en musiklärare i ledande befattning utser stipendiaterna. Årets stipendiater utses vid musikskoleelevernas uppspelning under vecka 15. Vid konsert den 6 maj är ordföranden
stipendieutdelare.
__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

