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Retningslinjer for SDS’ utstillingsstipend, SDS’ materialstipend og 
SDS’ stipend for eldre kunstnere over 67 år 
 
 
Generelle retningslinjer for SKFV’s SDS stipend 
 

1. Stipendet forvaltes og tildeles av Samiske Kunstneres og Forfatteres Vederlagsfond- 
SKFV  og følger fondets retningslinjer forøvrig. 

2. Stipendmottaker skal i hovedsak bo og ha sitt virke i Norge. Når det anses rimelig kan 
det gjøres unntak fra regelen om å bo og virke i Norge. 

3. Søknaden sendes på eget skjema til Samiske Kunstneres og Forfatteres 
Vederlagsfond innen fondets søknadsfrist 15.oktober hvert år.  
Med søknaden sendes dokumentasjon av 5-10 arbeider som viser kunstnerisk 
virksomhet. Dokumentasjon kan være cd, dvd, minnepinne eller papirkopi/skannet 
kopi. Henvisning til hjemmeside aksepteres ikke. 

4. SDS Kunstneriske Råd innstiller årets mottaker av stipendet etter søknad og 
billeddokumentasjon. 

5. Stipendmottaker plikter å sende inn en kortfattet rapport for bruken av stipendet og 
stipendets betydning ved årets slutt. 

6. Søkere som ikke har sendt inn rapport for tidligere mottatte SKFV stipend, kan miste 
retten til nytt stipend. 
 
 

SDS` utstillingsstipend 
 
1.   Av visningsvederlaget tildeles hvert år maksimum to-2- (et) utstillingsstipend. 
2.  Stipendet tildeles etter søknad en samisk billedkunstner, kunsthåndverker, 

dáiddaduojár eller kunstnerisk fotograf. 
3.  Søknaden skal inneholde opplysninger om utstillingssted, tidspunkt for utstillingen, 

CV etc. 
4.  Stipendet tildeles som støtte til arbeid med separatutstilling, gruppeutstilling, 

begrenset gruppe kunstnere som på samme sted og samme tidspunkt presenterer 
sine verk eller kollektivutstilling med inviterte kunstneres verk. 

5.  Det kan søkes om støtte til utstillinger som avholdes eller påbegynnes innen 
søknadsfristens påfølgende kalenderår. Det gis ikke støtte til avholdte eller 
påbegynte utstillinger. 

6.  Stipendet tildeles søker som allerede har inngått utstillingsavtale med utstillingssted. 
Kopi av kontrakt må vedlegges søknaden. Utstillingen må avholdes eller påbegynnes 
påfølgende kalenderår. 

7.  Etter endt utstillingsperiode sender stipendmottaker en kort rapport til styret Samiske 
Kunstneres ogForfatteres Vederlagsfond (SKFV) om bruken av stipendet. 

 
  
SDS` materialstipend 

 
1.  Av visningsvederlaget tildeles hvert år maksimum to -2- (en) materialstipend. 
2.  Stipendet tildeles etter søknad en samisk billedkunstner, kunsthåndverker,  
     dáiddaduojár eller kunstnerisk fotograf. 
3.  Stipendet tildeles som støtte til anskaffelse av materialer for bruk i tilvirkningen av  
     kunstverk. Budsjett for anskaffelse vedlegges søknaden. Det kan ikke søkes om    
     støtte til anskaffelse av utstyr og inventar. 
4.  Stipendmottaker sender en kort rapport med regnskap over materialer som er  
     anskaffet til styret i SKFV. 
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SDS stipend for eldre kunstnere over 67 år 
1.  Av kopivederlagsmidlenes andel som hvert år tilfaller SDS tildeles et årlig stipend til  
     en eldre samisk billedkunstner, kunsthandverkere, dáiddaduojárat eller kunstneriske    
     fotografer over 67 år. Stipendets størrelse vurderes og vedtas hvert tredje -3.- år av  
     SKFV’s styre 
2.  Stipendets formål er å inspirere og gi økonomisk frihet til eldre samiske  
     billedkunstnere, kunsthandverkere, dáiddaduojárat og kunstneriske fotografer til  
     fortsatt kunstnerisk virksomhet og videreutvikling. Stipendet kan også ydes for aktivt  
     engasjement i organisasjonsarbeid over en rekke år. 
3.  Stipendet tildeles først og fremst etter søknad, men kan også tildeles etter forslag fra  
     SDS eller SDS’ medlemmer til en samisk billedkunstner, kunsthåndverker,  
     dáiddaduojár eller kunstnerisk fotograf over 67 år.  
4. Søknad eller forslag til kandidat for årets mottaker av SDS Stipend for eldre kunstnere  
    over 67 år sendes på eget skjema eller brev.   

 
 
 
 
 
Godkjent av SDS årsmøte 1996.SDS` etablerings-, SDS` material- og SDG-stipend er endret av SDS årsmøte 
1997.SDS`materialstipend er endret av SDS årsmøte 1998. Styret i SKFV redigerte vedtektene 25.01.2006 og i 
2019. Godkjent av SDS årsmøte 2019 

 
 
 

 


