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Plats och tid: Fagerkvistrummet kl. 08.57-09.00  
                                                                              
Beslutande:  Torbjörn Parling (S), ordförande  
 Christer Olsson (M) 
            
Övriga deltagande: Anders Eriksson, föreningsenheten 
  Nicole Lindberg, sekreterare 
   
                                  
  
Utses att justera: Christer Olsson 
  
Justeringens plats och tid: Kommunkansliet den 24 maj 2016   
 
Underskrifter:  
 
 
 
……………………………………………         
Ordförande Torbjörn Parling    
      
                        
 
…………………………………………… 
Justerande Christer Olsson 
 
 
 
…………………………………………… 
Sekreterare Nicole Lindberg    Paragraf 19 
 
______________________________________________________________________  
 
 

ANSLAG/BEVIS 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

 
Organ: Kommunstyrelsens Kultur- och föreningsutskott § 19 
 
Sammanträdesdatum: 24 maj 2016         
 
Anslagsdatum: 24 maj 2016                      Datum för anslagets nedtagande: 16 juni 2016 
 
Förvaringsplats: Kommunstyrelsens kansli 
 
Underskrift: 
 
______________________________________________________________________  
 Nicole Lindberg 
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       Kfu § 19                        Dnr KS 2016/ 69 
 
 
Bröderna Ericssonstipendiet 2016 

Filipstads kommun har beslutat att från och med 2004 inrätta ett årligt 
stipendium på 10 000 kr till bröderna Ericssons minne. 
Avsikten är att främja intresset för teknik, mekanik och naturvetenskap 
bland barn och unga, underlätta framväxten av en innovatörs- och 
entreprenörsanda i samhället samt att lyfta fram det tekniska Värmland 
vid sidan av det litterära och kulturella. 

Stipendiet kan utdelas till person eller grupp av personer som är 
verksamma i Sverige eller har svensk samhällsutveckling som mål.  

Stipendiet utdelas på grundval av förslag eller ansökan som skall ha 
inlämnats till kommunstyrelsen på tid som denna anvisar, dock senast 
före april månads utgång.  

Stipendiaten utses av kommunstyrelsen. Stipendiet utdelas i samband 
med firandet av Sverige-Amerikadagarna i slutet av juli månad eller vid 
tillfälle som kommunstyrelsen beslutar. 

2016 års stipendium till bröderna Ericssons minne utlystes i Nya 
Wermlands Tidningen och Värmlands Folkblad. Fem 
ansökningar/nomineringar har inkommit till kommunstyrelsen, samtliga 
inom ansökningstiden. 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott beslutar 
 
att    uppdra till kultur- och föreningsutskottets ordförande att redovisa 
utskottets förslag avseende Bröderna Ericssonstipendiet 2016 vid 
kommunstyrelsens sammanträde 2016-05-25. 
 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 
_______  
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