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2017 års stipendiater inom
kultur och idrott
Kultur- och fritidsnämnden har den 15 november beslutat att följande nio personer
tilldelas årets stipendier inom kultur- och idrottsområdet.
•

Norrköpings kommuns kulturstipendium till Moa Martinsons minne tilldelas
Caroline Harrysson, skådespelare. Stipendiesumman är 139 363 kronor.

•

Norrköpings kommuns kulturstipendium till unga lovande talanger tilldelas
Anna Nygren, författare och konstnär och Sofia Hildebrand, mode och textil.
Stipendiesumman är 20 000 kronor för var och en.

•

Norrköpings kommuns föreningsledarstipendium tilldelas Annika Norr,
Norrköpings Gymnastikförening. Stipendiesumman är 10 000 kronor.

•

Norrköpings kommuns Pernilla Wibergs stipendium tilldelas Martina
Reimander, enduro. Stipendiesumman är 20 000 kronor.

•

Norrköpings kommuns Jonas Jacobssons stipendium tilldelas August Mollén,
orientering. Stipendiesumman är 20 000 kronor.

•

Norrköpings kommuns idrottsstipendium tilldelas Almir Nokic, tennis, och
Filippa Hellström, ridsport. Stipendiesumman är 10 000 kronor för var och en.

•

Norrköpings kommuns stipendium med inriktning på stöd och engagemang i
anslutning till idrottsaktiviteter tilldelas Gohar Mossavarrahmani, KFUM

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Frisbee och Norrköpings badmintonklubb. Stipendiesumman är 10 000 kronor.
Stipendierna delas ut vid ceremoni.

Motiveringar och
bakgrundsinformation
Norrköpings kommuns kulturstipendium till Moa Martinsons minne
Kultur- och fritidsnämnden utser Caroline Harrysson som mottagare
av Norrköpings kommuns kulturstipendium till Moa Martinsons minne 2016,
på 139 363 kronor.
Norrköpings kommun, kultur- och fritidsnämnden, delar årligen ut ett
arbetsstipendium inom kulturområdet. Stipendiebeloppet motsvarar en krona per
kommuninvånare per 31 december året före. Målgruppen är konstnärer,
verksamma inom alla konstarter, och syftet är att ge utrymme för ett koncentrerat
konstnärligt arbete under en sammanhängande period.
Motivering
”Caroline Harrysson är frilansskådespelare med vår länsteater som viktigaste
scen.
Viktiga roller på Östgötateatern: Susanna i Figaros bröllop, Ofelia i Hamlet,
Papperslös pojke i Gyllene Draken, Haschrökande fjortonåring i Familjen och nu
senast Hero i Mycket väsen för ingenting. Totalt har det blivit 16 pjäser.
I år toppade Caroline sin rollista med huvudrollen som drottning Cristina i Sara
Stridsbergs pjäs Dissekering av ett snöfall som blev en succé både hos publiken
och pressen.
1933 spelade världens då främsta skådespelare Greta Garbo in den amerikanska
filmen Drottning Cristina. Därefter blev det svårt att våga sig på rollen även om
den spelats många gånger i pjäsen med samma namn av August Strindberg.
Caroline Harrysson gjorde En mänska av kött och blod på Östgötascenen. Borta
var de pompösa tunga sammetsdraperierna och Garbos lätt tungsinta drottning
porträtt. Harrysson spelade en roll som i pressen beskrevs som en kvinnlig
Hamlet.
Det är sällsynt att någon lyckas åstadkomma ett lika gnistrande kvinnoporträtt.
Det gör henne mycket värdig vårt stora kulturstipendium.
Caroline vill använda stipendiesumman för att få möjlighet att utvecklas som
skådespelare och författare av dramatik. Därmed kan hon komma vidare och
stärka vår teaterscen.”
Norrköpings kommuns kulturstipendium till unga lovande talanger

Kultur- och fritidsnämnden utser Anna Nygren och Sofia Hildebrand som
mottagare av Norrköpings kommuns kulturstipendium till unga lovande talanger
2017, på 20 000 kronor vardera.
Norrköpings kommuns kulturstipendium till unga lovande talanger delas ut till
unga lovande förmågor som stöd till fortsatta eftergymnasiala studier inom
kulturområdet. Stipendiets ändamål är att ge stöd och uppmuntran till utbildning
inom de konstnärliga arbetsfälten.
Motiveringar
Motivering Anna Nygren
”Anna Nygren är utbildad på dramatikerlinjen på Biskops-Arnös författarskola.
Anna har skrivit ett stort antal pjäser för de lokala teatergrupperna Kvartersteatern
och Teater Pelikanen samt Barnteaterakademin i Göteborg. Pjäsen ”Jag dör och
du dör” har också översatts till grekiska och spelats i Athen och Tesaloniki.
Anna har deltagit i ett flertal internationella utbyten, genom
barnteaterorganissationen Assitej.
En annan överraskande sida hos Anna är gripande och vackra konstbroderier som
hon bland annat ställt ut på Liljevachs Vårsalong och på Hemslöjden i Linköping.
Det är en glädje att tilldela denna mångsidiga person ett av årets kulturstipendium
till unga lovande talanger.”
Motivering Sofia Hildebrand
”Sofia Hildebrand börjar i januari 2018 sin sista termin vid Beckmans
Designhögskola.
Sofia har en gedigen utbildning i modedesign och textilhantverk vid Arts
University at Bournmouth samt treårig utbildning vid Sätergläntan hemslöjdens
gård, där hon gick ut med VG i samtliga ämnen.
Sofia har även under 2017 praktiserat på världsberömda modehuset Christian
Dior.
Sofia vill använda stipendiet till materialinköp för sin examenscollektion 2018 på
Beckmans Designhögskola.
De bilder hon visar från sin modeproduktion är oerhört respektingivande och det
är med glädje nämnden tilldelar henne vårt kulturstipendium till unga lovande
talanger.”

Norrköpings kommuns föreningsledarstipendium

Kultur- och fritidsnämnden utser Annika Norr som mottagare av Norrköpings
kommuns föreningsledarstipendium 2017, på 10 000 kronor.
Norrköpings kommuns föreningsledarstipendium delas ut till en aktiv ledare som
gör en betydelsefull insats för barn- och ungdomsverksamheten i sin förening och
företräder sin förening på ett föredömligt sätt genom att vara en god förebild för
andra. Insatserna ska ha en tydlig koppling till nämndens mål och fokusområden.
Motivering

”Annika Norr är en aktiv ledare och förebild inom Norrköpings
Gymnastikförening. Genom åren har Annika gått många ledarutbildningar och
utvecklar verksamheten i föreningen. Med sitt brinnande engagemang för idrotten
bidrar hon till ny inspiration till både de unga gymnasterna och andra tränare.
Därför tilldelas Annika Norrköpings Kommuns föreningsledarstipendium.”

Norrköpings kommuns Pernilla Wiberg stipendium och Jonas
Jacobsson stipendium
Kultur- och fritidsnämnden utser Martina Reimander som mottagare av
Norrköpings kommuns Pernilla Wiberg stipendium 2017 och August Mollen som
mottagare av Norrköpings kommuns Jonas Jacobsson stipendium 2017, på 20 000
kronor vardera.
Stipendierna delas ut till en ung kvinnlig respektive ung manlig aktivt verksam
idrottsutövare som i sin idrottsgren visat vilja, talang och goda prestationer och
som också är föredömen och inspirationskälla för andra. Syftet med stipendierna
är att stödja den egna idrottsliga utvecklingen.
Motiveringar
Motivering Martina Reimander
”Martina Reimander är en sverigeledande profil inom enduro, en av de absolut
tuffaste motorsporterna, där uthållighet och stenhård fysik tillhör de viktigaste
egenskaperna för att lyckas. 2017 har varit ett mycket framgångsrikt år för
Martina och resulterat i framstående placeringar i internationella tävlingar samt
både individuella och lagmässiga SM-medaljer. Därför tilldelas Martina Pernilla
Wibergstipendium 2017.”
Motivering August Mollén
”August Mollén har sedan tidigare ett flertal stora tävlingsmeriter inom
orientering och har år 2017 tagit ytterligare steg i sin utveckling med två
guldmedaljer på Junior-SM som krona på verket. Vid sidan om sitt tävlande tar
han del i klubbens drift och skötsel samt är ett föredöme när han hjälper yngre

kamrater vid träningarna. Därför tilldelas August Jonas Jacobsson-stipendium
2017.”

Norrköpings kommuns idrottsstipendium
Kultur- och fritidsnämnden utser Almir Nokic och Filippa Hellström som
mottagare av Norrköpings kommuns idrottsstipendium 2017, på 10 000 kronor
vardera.
Norrköpings idrottsstipendium på 10 000 kronor vardera delas ut till aktivt
verksamma idrottsutövare, främst sådana som inte utövar lagsporter, vilka gör en
betydelsefull insats för idrotten ifråga och även i övrigt företräder densamma på
ett föredömligt sätt.
Motiveringar
Motivering Almir Nokic
”Almir Nokic är en lovande tennisspelare som har flertalet större tävlingsmeriter i
både singel - och dubbelspel. Vid sidan om tennisen har Almir också deltagit i det
sociala projektet NextStep där han verkat för att inspirera unga till
föreningsengagemang och tennisspelande. Därför tilldelas Almir Norrköpings
Kommuns Idrottsstipendium 2017.”
Motivering Filippa Hellström
”Filippa Hellström har redan flera meriter inom ridsport och är en förebild för
många ungdomar som bland annat följer Filippa på sociala medier. År 2017 har
hon upplevt ett mycket fint idrottsår med segrar och finalplatser i både svenska
och internationella tävlingar. Därför tilldelas Filippa Norrköpings kommuns
Idrottsstipendium 2017.”
Norrköpings kommuns stipendium med inriktning på stöd och
engagemang i anslutning till idrottsaktiviteter
Kultur- och fritidsnämnden utser Gohar Mossavarrahmani mottagare av
Norrköpings kommuns stipendium med inriktning på stöd och engagemang i
anslutning till idrottsaktiviteter 2017, på 10 000 kronor.
Norrköpings kommuns stipendium med inriktning på stöd och engagemang i
anslutning till idrottsaktiviteter på 10 000 kronor delas ut till enskilda eller
ideella grupper, som vid sidan av en idrottsaktivitet, bidrar med insatser som på
olika sätt skapar förutsättningar för eller bidrar till genomförandet av
idrottsaktiviteten. Det kan också vara insatser som skapar glädje, gemenskap och
stolthet vid träning och tävling.

Motivering
”Gohar Mossavarrahmani kom till Sverige som fjortonåring. Föreningslivet blev
hennes väg in till det svenska samhället, språket och till fina meriter i det svenska
frisbeelandslaget.
Med stort engagemang och mycket hjärta, jobbar Gohar dagligen, med att ge
Norrköpings unga samma möjlighet till inkludering och glädje, som hon själv
fick.
De senaste sju åren har Gohar varit närvarande som vuxen förebild på allt ifrån
skolor, boenden för ensamkommande till i svettiga idrottshallar. Gohar har ett
tydligt fokus på att få aktiva barn och unga som känner hopp och glädje inför sin
framtid. Hon har på olika sätt fått en helt ny målgrupp att vilja bli en del av
Norrköpings fantastiska idrottsrörelse. Gohar har visat dessa barn och ungdomar
att ingenting är omöjligt, bara olika svårt.
För sitt målmedvetna arbete som god förebild, tolk, tränare och aktiv vuxen
tilldelas Gohar Mossavarrahmani, KFUM Frisbee och Norrköpings
badmintonklubb, Norrköpings kommuns stipendium med inriktning på stöd och
engagemang i anslutning till idrottsaktiviteter 2017.”

