
 
 
 
 
 
 
 
 

Kriterier för Pappers kulturstipendier och kulturprojekt  
 
Pappers kulturstipendium 
Pappers kulturkommitté utser årligen en kulturstipendiat. Stipendiet 
är för närvarande 20 000 kronor samt statyetten ”Cellulosarbetaren”. 
Kommittén välkomnar förslag från medlemmar och avdelningarna. 
 
Pappers kulturstipendium för medlemmar 

• Avdelningarna nominerar kandidater och kulturkommittén 
utser 

• Stipendiet ges endast till aktiva medlemmar 
• Stipendiaten ska vara känd på sin arbetsplats och/eller orten 
• Stipendium ges för något man gjort och det ställs vissa 

kvalitetskrav på stipendiaten 
• Stipendiat ska ha en dokumenterad utåtriktad verksamhet, ex. 

utställningar eller att ha blivit publicerad 
• Stipendiat erhåller ett stipendium som överstiger 

tillverkningskostnaden för statyetten ”Cellulosarbetaren”, för 
närvarande ca: 8 000 kronor 

• Stipendiaten erhåller statyetten ”Cellulosarbetaren” av Per 
Nilsson-Öst 

 
Pappers stimulansstipendium för medlemmar 

• Tilldelas aktiva medlemmar i Pappers 
• Ska vara en stimulans och uppmuntran till att fortsätta sitt 

kulturella arbete 
• Viss utåtriktad verksamhet 
• Bör vara känd på arbetsplatsen och/eller orten 
• Kan i ett senare skede nomineras till och få Pappers 

kulturstipendium för medlemmar. 
 
Kulturprojekt i Pappers avdelningar 
Ansökan för kulturprojekt i avdelningarna, tidigare kulturbidrag, ställs 
till Pappers kulturkommitté som bereder ansökan för beslut i 
Pappers förbundsstyrelse.  
 
Kriterier för kulturprojekt är; 

• Ska vara en kulturaktivitet som har avdelningsstyrelsen som 
huvudman eller att avdelningen är direkt involverad 

• Projektet ska engagera flera medlemmar (mer än en enskild) 
• Projektet ska sträcka sig över en tid och innehålla en start och 

slutpunkt 
• Ansökan ska innehålla en tidsplan, alternativt produktionsplan 

(kan vara preliminär) 



• Projekt finansieras maximalt med samma summa som 
avdelningen själv sätter in i projektet 

• Utbetalning sker till avdelningens konto efter avslutad aktivitet 
med insändande av fakturakopior som utanordningsunderlag 

• Förskottsutbetalning kan endast ske efter beslut av VU 
• Projekt som lyfter fram arbetarrörelsens idé och historia 

prioriteras 
• Teknisk utrustning och inventarier kan endast i specialfall 

godkännas och ska utgöra en viktig del för projektets 
genomförande 
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