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KOMMUNSTYRELSEN 
MEDBORGARKONTORET SALA KOMMUN 

Kommunstyrelsens förvaltning 

InK 

MISSIV 

Ansökan om stöd till evenemang- förlustgaranti 

Bakgrund 

Föreningen Aquelimuseets vänner ansöker om 25 000 kr i förlustbidrag för att dela 
ut ett Aguelipris lördagen den 1 juni 2013. 

Föreningen vill bygga vidare på den erfarenhet de gjort av att dela ut ett 
Aquelistipendium i 10år och föreningen har fått löfte från en privat donator som 
ställer upp med prissumman 25 000 kr. 

Pristagaren ska vara en yngre konstnär "som arbetar i Aquelis anda" och ska utses 
av en jury med nationell god ställning bestående av inom konstvärlden tunga namn. 
Förhoppningsvis kan det bli ett event tillsammans med Moderna Museet. Avsikten 
är att priset ska få nationell uppmärksamhet l samband med prisutdelningen invigs 
pristagarens konst i Aquelimuseet 

Genom utdelning av priset vill Föreningen Aquelimuseets vänner: 

>- Stärka intresset för Ivan Aquelis konst och person 

>- Stärka Aquelimuseets ställning som den nationellt största samlingen av 
Aquelis konst 

>- Bidra med en kulturell aktivitet av hög kvalitet i Sala 

>- Stärka synen på Sala som en kulturell intressant kommun 

Sala kommun kommer jämte den privata donatorn att ges en framskjuten roll i 
trycksaker och utställningspresentation samt vid utställnings eventet den 1 juni. 
Representanter för Sala kommun inbjuds att medverka i samband med invigningen 
av utställningen. 

Föreningen arbetar ideellt och någon entre avgift uttas inte och därför ansöker 
föreningen om, kostnader för juryns arbete, marknadsföring, resor för pristagaren, 
talare, vernissage kostnader, transporter och försäkring av pristagarens verk och 
arbetskostnader för att arrangera utställningen, summan 25 000 kr. 

SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsen 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Stora Torget 1 
Växel: 0224-550 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Silvana Enelo"Jansson 
Chef för Medborgarkontoret 
silvana. enelo-jansson@ sala .se 
Direkt nr: 0224-55197 



SALA 
KOMMUN 

Kommunstyrelsen 
Medborgarkontoret 

Förslag till Beslut 

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att ledningsutskottet 
beslutar 

tillstyrka Aquelimuseets vänners ansökan om förlustgaranti av ett 
Aquelipris 

Medborgarkontoret 

Silvana Enelo-j ansson 

Chef för Medborgarkontoret 
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Projektbeskrivning 

M åM 
Föreningen Aguelimuseets Vänner vill bygga vidare på den erfarenhet vi gjort 
av att dela ut ett Agudistipendium i tio år. Vi planerar nu att dela ut ett 
Aguelipris och har fått löfte från en privat donator som ställer upp med 
prissumman 25 000 kr. Vi anser att denna prissumma kan ge priset god 
genomslagskraft och attraktivitet och därmed bättre uppnå de mål vänföreningen 
avsåg när stipendieutdelningen startade 2000. 

Genom utdelning av ett Aguelipris i Aguelimuseet i Sala vill vi 

• stärka intresset för Ivan Aguelis konst och person 
• stärka Aguelimuseet ställning som den nationellt största samlingen av 

Aguelis konst 
• bidra med en kulturell aktivitet av hög kvalitet i Sala 
• stärka synen på Sala som en kulturellt intressant kommun. 

Utdelningen av Agudipriset ska äga rum lördagen 1 juni 2013, då också en 
utställning av pristagarens konst invigs i Aguelimuseet och de utställda verken 
visas därefter under den tid man kan komma överens om. 

Pristagaren ska vara en yngre konstnär "som arbetar i Aguelis anda" och ska 
utses av en jury med nationell god ställning bestående av inom konstvärlden 
tunga namn. Gruppens val av stipendiat ska göras till ett medialt event, 
förhoppningsvis tillsammans med Moderna Museet. Avsikten är att priset ska få 
nationell uppmärksamhet. 

Sala kommun komnL!r jämte den privata donatom att ges en framskjuten roll i 
trycksaker och utstäl!ningspresentationen samt vid utställningseventet l juni. 
Representanter för Sala kommun inbjuds att medverka i samband med 
invigningen av utställningen. 

Evenemanget är alltså lördagen l juni 2013 men för att kunna genomföras så att 
målen uppnås måste mycket förarbete göras. Föreningen har inga egna intäkter 
för detta. Någon entr,;\avgift uttas inte. Förutom det ideella arbetet inom 
vänföreningen ansök;;r vi om medel för kostnader vi kommer att ha enligt 
följande: 



Budget 

Kostnader for juryns arbete 2 000 kr 

Marknadsföringskostnader (annonser, affischer, utställningsfolder, 
inbjudningar, utskick till medier och andra museer m m) l O 000 kr 

Prisutdelning och invigning av utställningen 

(resor fOr pristagare., talare, vemissagekostnader) 

Utställningskostnader, Aguelimuseet 

(transporter och försäkring av pristagarens verk, arbetskostnad 

för att arrangera utställningen m m ) 

Totalt 

5 000 kr 

8 000 kr 

25 000 kr 


