
 PROTOKOLL 
 Nummer Sammanträdesdatum 
 2 15.2.2017 

                                                                                                                             kl. 15.30-18.50  
 
 

Närvarande Frånvarande Justerat 

KN(till 17.30)-AHK-HL (till 18.30)-  27.2.2017 

OA-SFS-AW-KE   

   
Övriga deltagande: 

Jan-Ole Lönnblad, kulturchef  

 

Ordförande Föredragande Protokollförare 

Krister Norrgrann  Yvonne Törneroos Yvonne Törneroos 
Anita Husell-Karlström, viceordf.  

 
…...……………....…......…........….. …...……………....…......…........….. …...……………....…......…........….. 

 
Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 10  

Protokolljustering 

Dagens mötesprokoll justeras måndagen den 27 februari. 

 

Nr 11 

Fördelning av verksamhetsbidrag och bidrag för 

specialprojekt samt investeringsbidrag 2017. 

Dnr Se bilaga 
69 – 85, 92 Kud  

Beslöts att fördela verksamhetsbidrag och bidrag för specialprojekt samt 

investeringsbidrag 2017 enligt bilaga 1 och 2.  

Fördelningen belastar BM 51 600, penningautomatmedel för kulturell 

verksamhet.   

 

Beslöts att under våren bjuda in Ålands Bildningsförbund samt 

Arbetarnas Bildningsförbund för att informera om sina verksamheter.  

 

Ärendet justerades omedelbart. 

 

Nr 12 

Fördelning av resestipendier. 

Dnr SE bilaga 
86 – 91 Kud 

Beslöts att fördela resestipendier enligt bilaga 3.  

 

Nr13 

Till kännedom. 

KUD 2017/195   

Totalt har 43 ansökningar om stöd för uppmärksammandet av Finland 

100 år, till en summa om 277 876 €, inkommit att behandlas den 1 mars.  

 

Kulturdelegationens hemsida lanseras i slutet på februari 

 

Planeringen av musikseminariet lördagen den 22 april pågår. Seminariet 

hålls på Alandica kl. 12-ca 16.00. 
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Nr 14 

Övriga ärenden. 

KUD 2017/195  
Information om arbetet med den nya grundskollagen blev aktuell i 

samband med att delegationen diskuterade handlingsplanen och ”kultur i 

skolan”. Kulturdelegationen bjuder in överinspektör Andreas Wiklund att 

informera om arbetet.     

 

Nr 15  

Nästa möte  

Nästa möte hålls den 1 mars kl. 15.30. Under det mötet behandlar 

delegationen  

- fördelning av vistelsestipendier  

- fördelning av stöd för uppmärksammandet av Finland 100 år  

- utlåtande över förslag till reviderat reglemente för Ålands 

kulturdelegation 

- årets Sally Salminen pris 

 

Nr 16 

T.v.å från den 26.1.2017: 

Fördelning av landskapsunderstöd för kulturell 

verksamhet 2017. 

Dnr Se bilaga 
9 – 68 Kud 

Beslöts att fördela landskapsunderstöd för kulturell verksamhet 2017 

enligt bilaga 4. Fördelningen belastar BM 51600, penningautomatmedel 

för kulturell verksamhet.  

 

Ordförande Krister Norrgrann anmälde jäv vid punkt 15 behandlingen av 

Ålands Sång- och musikförbunds ansökan, jäv godkändes och Norrgrann 

deltog inte i behandlingen av denna punkt. Viceordförande Anita Husell-

Karlström ersatte Krister Norrgrann från denna punkt och framåt under 

resterande delen av mötet.   

 

Beslöts att bjuda in Teaterföreningen i Mariehamn, Teater Alandica samt 

Kappsäcksteatern till ett gemensamt möte för att diskutera 

verksamheterna.  

 

Kökar Kulturs ansökan om bidrag, nr 30, bordlades till den del som 

gäller stöd för koordinator/verksamhetsledare för att höra dem i ärendet. 

 

Vid behandlingen av Ålands Sång- och musikförbunds ansökan, nr 15, 

informerades delegationen om att planerad ungdomsmusikal inte kommer 

att genomföras.    

 

Ärendet justerades omedelbart. 

______________________________________ 


