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Stipendiekriterier i Stiftelsen Alvar Krafts minne
Stipendiets syfte
Genom utdelning av stipendiet ska unga svenska seriösa tonsättares studier och utbildning
främjas, främst genom resebidrag och andra liknande förmåner.
Närmare om stipendiet
• Stipendiet utdelas årligen.
• Stipendium beviljas för resor och kostnader i samband med
o kompositionsstudier
o kompositionsrelaterad verksamhet om denna konstaterats vara ägnad förkovran i
just komposition
• Den utdelningsbara summan ligger totalt på c:a 40 000 kr per år. Flertalet ansökningar
som beviljats har fått belopp mellan 3 000 till 10 000. I enstaka fall har något högre
belopp beviljats.
• Mellan fyra och nio sökande har tilldelats stipendium per år.
Hållpunkter för ansökningar till Alvar Kraft-stipendium
• Sista ansökningsdag: 31 oktober. Ansökningar som inkommer senare läggs automatiskt
till nästa ansökningsomgång.
• Beredning och urval sker under november.
• Beslut om stipendietilldelning fattas av styrelsen i Stiftelsen Alvar Krafts minne i
december.
• De som beviljats stipendier meddelas skriftligen. Stipendiaterna offentliggörs också via
FST:s hemsida under januari året efter ansökningsåret.
Kriterier
• Stipendiet kan ges till unga svenska seriösa tonsättares studier och utbildning.
• Stipendiet kan inte ges för kurs eller utbildning som vid ansökningstillfället redan är
genomgången.
• Stipendiet kan erhållas för exempelvis kursavgifter, resebidrag och liknande.
• Stipendiet kan sökas flera gånger men ges högst två år i rad. Skatteverket kan annars
bedöma stipendiet som periodiskt underhåll vilket gör inkomsten skattepliktig.
• Stipendiet är personligt och får inte överlåtas.
• Stipendiet får endast användas till studier och utbildning
o som företas vid antingen en etablerad institution eller organisation präglad av viss
långsiktighet och stadga eller
o hos person som utan att vara knuten till institution eller organisation besitter
dokumenterad kompetens på en med institutions kravställning jämförbar nivå.
• Stipendiet beviljas endast för syftet att sökanden ska öka sin kompetens som tonsättare.
• Sökanden ska vara, eller ha för avsikt att bli, tonsättare.
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Prioriteringsprinciper
• Yngre sökanden prioriteras.
• Visst företräde kan ges för ansökningar gällande högre studier, såsom doktorand- eller
andra forskningsstudier.
Efter beviljat stipendium
• Stipendiaten ska lämna en ekonomisk redovisning med kvitton (original eller kopior) samt
en skriftlig redogörelse för stipendieanvändningen (1-2 sidor). Detta måste göras senast
30 dagar efter användandet av stipendiet.
• Sökanden som erhållit stipendium men inte redovisat medelsanvändningen är inte
berättigad att erhålla nytt stipendium förrän redovisning lämnats in.
• Om stipendiat vill ändra användningen i förhållande till beviljad ansökan beslutar
styrelsen i Stiftelsen Alvar Krafts minne i denna fråga på sökandens egen skriftliga
begäran. Detta gäller även senareläggning av uttagande av stipendiemedlen.
• Om inte begäran om ändring av användning inkommit senast tre månader från den
tidpunkt stipendiet skulle nyttjats enligt beviljad ansökan återgår stipendiet till Stiftelsen.
• Medel som inte förbrukats enligt beviljad ansökan ska återbetalas snarast i samband med
att den ekonomiska redovisningen skickas in.

