
Postnummer* Postort*

Telefon* Mobiltelefon

E-postadress* Webbplats

A2. Personens anknytning till Södermanlands län* 

A3. Personens, enligt din mening, särskilt värdefulla kulturella insatser *

Informationen om Landstinget Sörmlands kulturstipendium fick jag via:
 Dagspress  Annat, nämligen

        webben 

Vi tar inte emot rekommenderade brev. Ansökningshandlingar återsänds ej. 

Uppgiftslämnarens kontaktuppgifter (texta gärna)
Namn

Adress Tel/mobil

Förslag till honnörstipendiat
Ansökan skickas till: 
Kultur & Utbildning Sörmland 
Allmänkultur
Box 314
611 26  Nyköping 
Kultur.Utbildning@dll.se

Sista ansökningsdatum: 
1 juni

Kontaktperson: Ansökan avser år* 
Kultursamordnare 
Ulla Allmér
0155-24 70 95

*= obligatoriska uppgifter

Till dig som vill föreslå en honnörstipendiat
Föreslå en honnörstipendiat kan du göra om du är anställd inom Kultur & Utbildning eller
ledamot i nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet. Denna blankett består av en
A-del och en B-del. A-delen fylls i av dig som vill föreslå en honnörstipendiat .B-delen beskriver
de uppgifter som Kultur & Utbildning behöver få in om personen som du föreslagit.

Tänk på att informera personen du tänker föreslå innan du skickar in blanketten så att du med säkerhet 
vet att personen vill bli föreslagen. Om personen ger sitt medgivande behöver hen vara beredd på att 
bli kontaktad av Landstinget Sörmlands handläggare och senast 16 juni ansökningsåret lämna in 
uppgifterna som efterfrågas i B-delen.

A1. Jag vill föreslå följande person som honnörstipendiat
Förnamn* Efternamn*

Postadress*

A



Bank

Landstinget Sörmland
Kultur Utbildning

B

B1. Den föreslagnes personnummer

B2. Den föreslagnes plus-, bankgiro eller bankkontonummer 
Plusgiro               Bankgiro

B3. Den föreslagne vill bli bedömd inom (flera val kan göras)
Hemslöjd 
Annat, nämligen

Bild och form 
Dans 
Rörlig bild 
Teater 

Konsthantverk 
Ordkonst
Musik 
Kulturarv/miljö/historia

B4. Den föreslagnes arbetsprover högst 3 år gamla, ej original
Länkar & bilagor e-postas till kultur.utbildning@dll.se.
Totalt max 10 MB, och max 10 bilder x 1 MB/b. Rekommenderat filformat JPEG
Med "material upplagt på internet" menas t ex Youtubefilmer, Instagramkonto och Vimeo.

Clearingnummer Kontonummer

Musik, länk till på internet upplagt material (ruta) 
Dans, länk till på internet upplagt material
Konst,  länk till på internet upplagt material(ruta) 
Hemslöjd, länk till på internet upplagt material
 Annat, nämligen

Annan erfarenhet

(ruta) Personligt brev, CV
(ruta) Ordkonst max 20 s 
(ruta) Teater, manus max 20 s
)(ruta(ruta) Filmsynopsis,  Moonboard 

Film, länk till på internt upplagt material

B5. Utbildningar som den föreslagne genomfört* 
 Konstnärlig högskola 

        Annan konstnärlig utbildning 
        Annan utbildning, lärlingskap

Program/inriktning
Examensår/     
månad          Antal årSkolans namn

Vi tar inte emot rekommenderade brev. Ansökningshandlingar återsänds ej. 

Dina personuppgifter i denna ansökan sparas i en databas och kan komma att publiceras på landstingets hemsida i samband med att stipendium delas ut.
Enligt personuppgiftslagens (PUL) från 25 maj 2018 dataskyddsförordningen behöver vi Ditt samtycke för att kunna spara och publicera uppgifterna.
Du har rätt att få ta del av de personuppgifter vi har om dig. Om uppgifterna skulle vara felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att få 
uppgifterna rättade eller raderade.  

Underskrift (den föreslagnes namnteckning )

Namnteckning

Namnförtydligande Ort och datum

 Jag samtycker till att Landstinget Sörmland sparar och på sin hemsida publicerar de personuppgifter som 
jag lämnat i min ansökan.
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