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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 1  

Protokolljustering 

Dagens mötesprotokoll justeras måndag den 14 januari.    

 

Nr 2 

Eckerö Post- och tullhus. 

KUD 2019/18  

Fastighetsverkets VD Stefan Rumander deltog i mötet för att presentera 

fastighetsverkets utrymmesplanering i Eckerö Post- och tullhus. 

Kulturdelegationen antecknade sig informationen till kännedom och 

förutsätter att fastighetsverket garanterar motsvarande utrymmen för 

gäststipendieverksamheten om nuvarande lägenhet ej kan användas för 

ändamålet.     

 

Nr 3 

T.v.å från den 11.12.2018    

Ålands Bildningsförbund. 

KUD 2017/354 

1 Kud 

Kulturdelegationen konstaterar att någon ytterligare redovisning inte 

inlämnats varför delegationen vidblir sitt tidigare beslut om att tillsvidare 

inte betala ut innestående stöd 2018 om 18 000 euro. 

 

Ärendet justerades omedelbart.  

 

Nr 4 

Ålands bildningsförbunds anhållan om tilläggsstöd för 

studiecirklar. 

KUD 2018/315 

1 Kud  

Beslöts att avslå Ålands Bildningsförbunds anhållan om 30 000 euro, 

fördelat över tre år för att utveckla studiecirkelverksamheten, med 

hänvisning till den oklarhet beträffande Ålands bildningsförbunds 

ekonomi och administration som råder för tillfället. 
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Nr 5 

Slutrapport för pilotprojektet KreativaKids hösten 2018. 

KUD 2018/217  

Slutrapporten antecknades till kännedom.  

 

Beslöts att förlänga pilotprojektet Kreativa Kids under ledning av 

projektledare Lina Antman till och med den 30 juni 2019.  Projektledaren 

tillställer kulturdelegationen en projektplan samt detaljerad budget för 

vårterminens genomförande, varefter avtal om pilotprojektets genom-

förande under våren, ingås med projektledare Lina Antman.   

 

Nr 6  

För kännedom. 

KUD 2019/18  

- Förvaltningens fortsatta arbete med implementeringen av 

Utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland   

- Film- och medienämnden utökas med näringslivsutvecklare Dan 

Backman  

 

Nr 7  

Övriga ärenden.  

KUD 2019/17   

Musiknämnden har tagit del av anteckningarna från delegationens 

musikseminarium som hölls den 22 april 2017. Nämnden önskar arbeta 

vidare med frågan om musikscener för ungdomar samt frågan om 

dokumentation av den åländska musiken och avser fortsätta planeringen 

av dessa frågor.   

 

Nr 8  

Nästa möte  

Kulturdelegationen beslöt att besöka Eckerö Post- och tullhus den 17 

januari kl. 12.00 för att närmare bekanta sig med befintliga utrymmen i 

huset.  

 

Därpå följande möte kommer enligt kallelse.  

_________________________________ 

  

 


