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Barn- och skolnämndens arbetsutskott

2008-04-22

Sammanträdesdatum

Plats och tid

Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje, kl 15.30-16.00

Beslutande

Ann S Pihlgren
Margareta Säterli
Olle Jansson
Marita Jeansson
Ann Lewerentz, observatör

Övriga deltagande

Anne Josefsson, sekreterare

Utses att justera

Olle Jansson

Justeringens
plats och tid

Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
2008-04-28

Underskrift

Sekreterare .........................................................................
Anne Josefsson

Paragrafer 30

Ordförande ........................................................................
Ann S Pihlgren
Justerande ..................................................................................................................
Olle Jansson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Barn- och skolnämnden

Sammanträdesdatum

2008-04-22

Datum för
anslags uppsättande

2008-04-29

Förvaringsplats
för protokollet

Barn- och skolnämndens förvaltningskontor
Estunavägen 14, Norrtälje

Underskrift

.................................................................
Utdragsbestyrkande

Datum för
anslags nedtagande

2008-05-20
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
§ 30

Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond, uttagning av
stipendiater

__________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 30

Lennart Bagger-Sjöbäcks musikstipendiefond, uttagning
av stipendiater
Beslut
Arbetsutskottet beslutar på delegation enligt stipendiejuryns förslag
att

för år 2008 dela ut tre stipendier á 5 000 kronor,

att

till mottagare av årets stipendiater ur Lennart BaggerSjöbäcks musikstipendiefond utse:
Malin Hansson-Dahl, sång
Sandra Wicksell, piano
Nicole Falk Sundman, piano

Alla tre stipendiaterna är avgående elever i Musikskolan. Sandra och
Nicole är avgående elever ur gymnasiet åk 3, Malin går första året på
Musikallinjen på Tibble gymnasium i Täby, men kommer att sluta på
Musikskolan i vår.
Underlag för beslut
Stipendiejuryns protokoll 2008-04-17
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.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bsau § 30forts
Årets stipendiater utsågs vid musikskoleelevernas uppspelning under
vecka 16 då Marita Jeansson (s) representerade arbetsutskottet. Vid
konsert i Rodenkyrkan den 6 maj är ordföranden stipendieutdelare.
Uppspelningsresultat
Femton förslag till stipendiater hade när anmälningstiden gått ut
inkommit från musikskolans lärare. Tre sökande avstod från att delta
och 12 provspelade för juryn. Efter provspelning där de sökande framförde ett eller två fritt valda stycken, och efterföljande överläggningar,
enades juryn om förslaget till beslut.
___________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

