
Skånska konstnärsklubbens stipendier 2023 

______________________________________________________________________	

 

Inga och Tage E Nilssons  
Stipendiefond delar ut stipendium till konstnär, ej under 50 år som arbetar i det 
traditionella konstskapandet; målare, tecknare, originalgrafiker, skulptör, eller med 
konstnärlig textilbild. Sjuka och behövande konstnärer ska komma i särskild åtanke.  
Summa 2023: 20 000 kr  
 
KSO-fonden  
Konstnärernas Samarbetsorganisation delar ut ett stipendium som stöd och 
uppmuntran till sjuka och behövande konstnärer. Beskriv hur ditt tillstånd försvårar 
för dig i ditt konstnärliga arbete och hur länge du har varit förhindrad att till fullo 
skapa.  
Summa 2023: 10 000 kr  
 
Herman Österlunds konstnärsstiftelse 
Stipendium kan sökas av äldre i Skåne födda eller där under längre tid verksamma 
konstnärer som på̊ grund av sjukdom eller av andra skäl har svårigheter med att 
utöva sitt konstnärskap. 
Summa 2023: 10 000 kr  
 
Greta och Sigfrid Turéns stipendiefond  
Två̊ stipendier till unga skånska konstnärer. Sökande skall vara under 30 år, född eller 
bosatt sedan 10 år i Skåne. Bifoga kort motivering, bildmaterial (endast foton) och ev. 
hänvisning till nätet där bildmaterial finns. Ett års gratis medlemskap i klubben följer 
stipendium.  
Summa 2023: Två stipendier på vardera 15 000 kr  
 
Sylvia och Viking Sahlins stipendiefond  
Har till uppgift att dela ut pengar till klubbmedlemmar som är i starkt behov av 
ekonomiska medel för sitt fortsatta skapande. 
Summa 2023: 5 000 kr  

 



Att läsa innan du söker:  
Krav på konsthögskoleutbildning eller motsvarade gäller för alla stipendier utom Greta och 
Sigfrid Turéns stipendiefond Bifoga CV, kontaktuppgifter, kort motivering samt bildmaterial 
(endast foton).  
 
Vi ber sökande att i första hand skicka en digital ansökan: skapa en pdf med det material du 
vill presentera samt texterna som efterfrågas samt eventuellt en hemsidelänk där man kan 
se fler av dina verk. Skicka med minst 5 avfotograferade verk i din ansökan. 
Obs: Skicka inga originalverk!  
 
Det är viktigt att ange vilket eller vilka stipendier du söker.  
Ansökan ska vara inne senast 1 mars 2023 
 
Digitalt material skickas till: sekretariat@skanskakonstnarsklubben.se 
Färgutskrifter skickas till: Charlotte S Eliasson, Ryttargatan 5a, 212 43 Malmö̈. 
 
Glöm inte att skriva avsändare, namn, adress, telefonnummer och mejl tydligt. Frankerat 
adresserat svarskuvert ska bifogas för den som skickat in färgutskrifter och önskar sig 
ansökningsmaterial tillbaka.  
 
De som utses som stipendiater (och har lämnat telefonnummer) blir kontaktade direkt eller 
styrelsens bedömningsmöte, vilket äger rum på̊ kvällen den 11 mars 2023 svarar ingen i 
telefon skickas ett mejl.  
 
Det skrivs en kort information på̊ hemsidan och på facebooksidan samma kväll. 
De som inte blir tilldelade stipendium kommer inte att bli meddelade personligen, vi ber alla 
att vara tålmodiga och att själva hålla utkik på̊ hemsidan. Stipendieutdelningen kommer att 
avsluta årsmötet den 1 april. Välkommen då!  
 
Stipendierna är instiftade av tidigare medlemmar i Skånska konstnärsklubben och summorna 
styrs av årets aktieavkastning.  
 
Läs mer på hemsidan: skanskakonstnarsklubben.se  
Kontakt: sekretariat@skanskakonstnarsklubben.se  
 
Välkommen med din ansökan!  
 
Skånska konstnärsklubben  
 


