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Nr 61 

Protokolljustering  

Dagens mötesprotokoll justeras tisdagen den 5 oktober 2021. 

 

Nr 62 

Val av viceordförande. 

KUD 2020/180  

Beslöts att utse Mattias Hendersson till vice ordförande i kulturdelegationen för 

resterande mandatperiod. Hendersson ersätter Pekka Sonck som avsagt sig sitt uppdrag 

ska kulturdelegationen.  

  

Nr 63 

Tillfällig införsel av konstutställningar till 

Sverige. 

KUD 2021/378 

311 Kud  

Ålands kulturdelegation konstaterar att det för närvarade finns en gränshindersprob-

lematik kopplad till den åländska skattegränsen och kreativa näringar då åländska 

konstnärer är tvungna att avlägga en garantiavgift vid införsel av tillfälliga 

försäljningsutställningar i Sverige. 

 

I syfte att underlätta för åländska konstnärer att delta i utställningar i Sverige beslöts att 

överföra frågan, för utredning av alternativa lösningar, till landskapsregeringens skatte- 

gränsgrupp som för närvarande utreder frågor kopplade till skattegränsproblemtiken.  

 

Nr 64 

T,v.å från den 17.6.2021: 

Riktlinjer för kulturpris med anledning av 

Åland 100. 

KUD 2021/335  
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Kulturdelegationen fastslog riktlinjerna för de jubileumspriser som delegationen instiftat 

med anledning av självstyrelsens 100-års jubileum och som tillägnas ”Århundradets 

kulturprismottagare”. 

 

Priset kan delas ut till person som är verksam på Åland eller som har anknytning till Åland, 

i akt att premiera och stimulera till en märkbar utveckling av kulturlivet på Åland. Även 

tidigare mottagare av kulturdelegationens kulturpris kan tilldelas pris.   

 

Fyra kulturpriser delas ut om vardera 10 000 euro. 

 

Priset delas ut som erkänsla för insatser inom kulturlivet vilka ska vara väl underbyggda 

och befästa. Pris kan fördelas utgående från prestationer enligt nedan:   

 

- Till person som genom sin verksamhet fungerar som 

fredsförespråkare och som arbetar för att sprida kännedom om 

den åländska självstyrelsen och Ålandsmodellen.  

- Till person som representerar den yrkeskategori som arbetar i 

kulisserna och som utgör grunden för scenkonstens alla former.   

- Till person som fungerar som initiativtagare, festfixare, eller 

idéspruta/inspiratör för ett händelserikt och utvecklat kulturliv. 

- Till person som vars arbete erhåller uppmärksamhet 

internationellt, ett stjärnskott och/eller framgångsrik profil.  

- Till person som verkar som en aktiv samhällsdebattör och som inte 

räds att lyfta obekväma frågor på olika sätt (humor/satir).  

- Till framgångsrik kulturentreprenör/matkreatör. 

- Till person som genom sin verksamhet värnar och förespråkar det 

åländska kulturarvet. 

 

Allmänheten får inkomma med förslag och motivering till kulturprismottagare att lämnas 

per e-post till kulturdelegationen senast den 24 april, Ålands flaggas dag 2022. 

Ålands kulturdelegation fattar formellt beslut om vem som tilldelas kulturpriserna och  

kan vid behov fylla på inkomna förslag på kulturprismottagare.  

 

Prisernas utdelning beaktar jämställdhet, mångfald och ålder bland mottagarna. 

Priserna delas ut, som en engångsföreteelse, i december 2022 under festliga former.   

 

Nr 65  

Förslag till uppdaterade riktlinjer 

gällande stöd för utgiven litteratur. 

KUD 2018/218 

Beslöts att omfatta litteraturnämndes förslag till uppdaterade riktlinjer för stipendier för 

utgiven litteratur så att summan fastställs till 750 euro per utgivet verk under föregående 

år, oberoende av hur många tidigare verk en författare publicerat. Stöd kan beviljas för 

maximalt två verk, totalt 1500 euro.  

 



 

 

 

  
3 (4) 

Stipendium beviljas mot ansökan under förutsättning att verket finns till utlåning på 

allmänna bibliotek och har ett ISBN nummer.  

 

Nämnden förordar fortsättningsvis att följande utgåvor inte är bidragsberättigade:  

- antologier eller redaktörskap  

- småtryck  

- nya upplagor av ett tidigare utgivet verk  

- företagshistoriker eller festskrifter 

 

Riktlinjerna utgör inga absoluta kriterier för litteraturstipendium för utgiven litteratur. 

  

Nr 66  

Kulturföreningen Katrinas anhållan om 

omdisponering. 

KUD 2020/324 

312 Kud   

Beslöts att bifalla Kulturföreningen Katrina anhåller om att få omdisponera 20 000 € av 

beviljat bidrag för operaproduktionen "Lisbeta- en trollkona skall du icke låta leva".  

De omdisponerade medlen skall användas för genomförande av en turné med 

produktionen under år 2022. Turnén omfattar 4 planerade föreställningar på 3 orter, 

Helsingfors, Estland och Island. 

 

Nr 67 

Val av representant för utvecklings- och 

hållbarhetsrådet. 

KUD 2021/379  

Beslöts att kulturdelegationen åtar sig att vara den aktör som utser en representant för 

kulturen i utvecklings- och hållbarhetsrådet samt utser en kontaktperson för valprocessen.  

 

Nr 68 

Teaterföreningen i Mariehamns anhållan 

om omdisponering. 

KUD 2020/385 

313 Kud  

Beslöts att bifalla Teaterföreningen i Mariehamns anhållan om att få omdisponera beviljat 

stöd om 5 000 för monolog om självstyrelsens tillkomst.  

Föreningen vill anlita Alexander Ginlund att göra en animation om Ålands självstyrelse 

som, en underhållande historielektion med målgrupp barn och unga. Beviljat bidrag 

utbetalas mot redovisning efter genomfört projekt.  

 

Nr 69 

Övriga ärenden. 

KUD 2021/127 

• Rapport från studieresan till Lappo och Björkö 

• Kommande möjliga medborgarsamtal kring kulturpolitik 

• Möte med sakkunnignämnderna 

• Godkänd omdisponering av verksamhetsstöd; Teaterföreningen LumparLab 
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Nr 70 

Nästa möte  

Nästa möte hålls den 7 oktober kl. 15.30, därpå följande möten hålls den 11 november kl. 

15.30 och 16 december kl. 15.30. 

_____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


