
Att aktivt arbeta för ett hållbart samhälle är en självklarhet för Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad. 
Vi är delaktiga i flera projekt och ingår också i samarbeten på flera orter där vi arbetar, för en hållbar 
utveckling i vår del av Skåne. En del i detta arbete är våra priser och stipendium. Under några år har vi 
delat ut priserna Årets Skadeförebyggare och Årets Miljöpris samt ytterligare några priser och utmärkel-
ser. Genom Stig Lindqvist-stipendiet lyfter vi fram ungdomar som bidragit till kulturella insatser.

Stig Lindqvist 
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads Stipendiefond
Vi vill stödja ungdomar inom kultursektorn, därför har Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad tillsammans med 
Per Börjesson, inrättat Stig Lindqvist–Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads Stipendiefond. Fonden stödjer 
ungdomar som är verksamma inom kultursektorn i Länsförsäkringar Göinge-Kristianstads verksamhetsom-
råde, nordöstra Skåne. Med kultursektorn menas i detta fall: konst, litteratur, film, arkitektur och formgivning.

•	 Vårt stipendium på 10 000 kronor delas ut årligen i 
juni. 

•	 Möjliga stipendiater är ungdomar från 16 till 25 år.
•	 Stipendiet kan sökas av ungdomar som kommer från 

eller är verksamma i Länsförsäkringar Göinge-  
Kristianstads område.

•	 Stipendiet ska användas till att bidra till din konstnär-
liga utveckling.

•	 Ansökningsperiod 1 april - 31 mars.
•	 Presentera dig själv och ditt arbete på vilket sätt du 

anser lämpligast innan den 1 april.
•	 I presentationen vill vi att du motivera varför och vad 

du vill att stipendiet ska bidra till.

Stig Lindqvist-stipendiater 2016
2016 års stipendiater heter Maja Rooth och Emma 
Emanuel Persson.
Juryn utsåg mottagare av stipendiet med följande 
motivering:

Maja: ”En ung ambitiös konstnär och designer som är 
ivrig i sitt sökande av teknik. För att fånga betrakta-
rens intresse vill Maja, via sin konst, lyfta en fråga eller 
presentera en idé om vår verklighet. Hantverket i hennes 
konst är påtaglig och det visualiseras på olika sätt. 
Majas Konst inspirerar oss att utforska våra gränser 
och ramar.”

Emma: "Med en ungdomlig lekfullhet och ett unikt ut-
tryck fångar Emma betraktarens intresse. Måleriet berör 
och Emmas ambitionsnivå är hög. Flit och produktivi-
tetet utmärker henne på flera sätt, både i konsten men 
också i antal målningar, men unikiteten lyckas Emma 
alltid behålla.”
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Ansökan och frågor
Information om hur man ansöker hittar du på vår 
webbplats: www.lansforsakringar.se/ 
goinge-kristianstad/om-oss/

Du kan ansöka direkt via mejl: 
utmarkelse.goinge-kristianstad@lansforsakringar.se

Har du frågor, kontakta Renée Carlsson,  
0733-18 29 96, renee.carlsson@lansforsakringar.se 
eller ida.rosen@lansforsakringar.se
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