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Närvarande Frånvarande Justerat 

KN-AHK-HL-  1.2.2017 

OA-SFS-AW-LB     

 

Övriga deltagande: 

Jan-Ole Lönnblad, kulturchef  

 

Ordförande Föredragande Protokollförare 

Krister Norrgrann  Yvonne Törneroos Yvonne Törneroos 
  
…...……………....…......…........….. …...……………....…......…........….. …...……………....…......…........….. 

 
Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 1  

Protokolljustering 

Dagens mötesprokoll justeras onsdagen den 1 februari. 

 

Nr 2 

T.v.å från den 15 december 2016:  

Kulturdelegationens handlingsplan 2017. 

KUD 2016/315  
Beslöts att omfatta handlingsplanen för år 2017 enligt bilaga 1.  

 

Nr 3 

Budgetdisposition 2017. 

KUD 2016/189  
 

Beslöts att godkänna följande kulturdelegationens budgetdisposition 

under moment 51 600 för år 2017. 

 

- Renovering av ungdomslokaler och byagårdar ca 35 000 € 

- Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer ca 748 550 €   

- Projektmedel ca 80 000 €  

- Stipendier ca 120 000 €   

- Övr. utgifter, omfattande kulturpris, självstyrelsefirande, kultur i 

vården mm ca 46 450 €   

 

Vidare finns 115 000 € som är budgeterade för uppmärksammandet av 

Finland 100 år finns och för bildningsförbunden finns 120 000 € 

upptaget.  

 

Nr 4 

Fördelning av landskapsunderstöd för kulturell 

verksamhet 2017. 

Bordl. 

Ärendet bordläggs till nästa möte.  

 

Nr 5 

Fördelning av resestipendier 

Dnr Se bilaga 
2 – 5 Kud 



 2 (2) 

 

Beslöts att fördela resestipendier enligt bilaga 2.  

 

Nr 6 

Val av musiksakkunniga och deras ersättning. 

KUD 2017/75  
5 Kud 

Beslöts att utse brasspedagog Åke Hillar, ljudtekniker Alexander 

Lindberg samt lärare och dirigent Annika Pensar att fungera som 

sakkunniga inom musikområdet år 2017. För sitt arbete ersätts de med 

100 €/möte och person.  

 

De sakkunniga ska ge utlåtande i fördelningen av landskapsstipendier i 

musik och utarbeta förslag till nomineringen av åländska kandidater till 

Nordiska rådets årliga musikpris. De sakkunniga kan också fungera som 

remissinstans i övriga frågor gällande musik. 

 

Nr 7 
Körglädje; Anhållan om ändring av projekt. 

KUD 2016/149 
6 Kud 

Beslöts att arbetsgruppen Körglädjes tidigare beviljade stöd för projekt 

med resa till Kodiak, Alaska får omdisponeras för konserter på Åland till 

en summa om 2 000 €.  

 

Resterande summa om 3 000 € ska återbetalas.   

 

Nr 8  

Justerad ersättning till kanslihandläggaren. 

KUD 2017/76 
7 Kud   

Beslöts att justera ersättningen fr.o.m. 1.2.2017 för kanslihandläggare 

Monica Lindqvists arbete åt Ålands kulturdelegation till 270 €/månad att 

belasta BM 51 010. Ersättningen löper på tillsvidare.  

 

Nr 9 

Nästa möte  

Nästa möte hålls den 15 februari kl. 15.30. Kulturdelegationen behandlar 

verksamhets- och investeringsbidrag till föreningar samt bidragen till 

bildningsförbunden.  

  

Vårens resterande möten hålls: 

 

- den 1 mars kl. 15.20, fördelning av vistelsestipendier samt Finland 

100 år bidrag, årets Sally Salminen prisden 29 mars kl. 15.30,  

- fördelning av kultur- och arbetsstipendier samt självstyrelsedags-

bidrag  

- den 26 april kl. 15.30, fördelning av projektunderstöd  

- den 24 maj kl. 15.30, verksamhet och budget 2018 

____________________________________ 


