
  

PROTOKOLL 

 

Nummer Sammanträdesdatum 

10 2.6.2022 

 Kl.15.30-17.45

Protokoll fört vid kulturdelegationens möte  

      

      
Närvarande 

AHK, EF digitalt, UL, MF, SW, SF 

Jan-Ole Lönnblad, kulturchef (från kl. 

16.00) 

 

Frånvarande 

JL 

Justerat 

7.06.2022 

Ordförande 

Anita Husell-Karlström  

      

 

 

…………………………………………………… 

Föredragande 

Yvonne Törneroos 

 

 

      

…………………………………………………… 

Protokollförare 

Yvonne Törneroos 

      

 

 

……………………………………………………. 

 

Nr 45 

Protokolljustering  

Dagens mötesprotokoll justeras den 7 juni 2022.  

 

Nr 46 

Val av viceordförande. 

KUD 2022/89  

Beslöts att utse Edward Furbacken till viceordförande under resterande del av 

kulturdelegationens mandat.  

 

Nr 47 

Kulturdelegationens underlag till fortsatt 

arbete med landskapsregeringens 

kulturstrategi. 

KUD 2022/210 

Beslöts att, med beaktande av framkomna kommentarer till underlaget, bordlägga 

ärendet för beslut vid nästa möte.  

 

Nr 48  

Kulturdelegationens budget 2023.  

KUD 2022/211 

Kulturdelegationen höll en första budgetdiskussion. Beslut om delegationens 

budgetförslag för år 2023 tas under nästa möte.   

 

Nr 49 

Ansökan om projektstöd.  

KUD 2022/206 

200 Kud 

Beslöts att avslå arbetsgruppen Jehus återkomsts ansökan om kulturstipendium under 

solidariskt ansvar för spridande av åländsk kustkultur och firande av att nordisk 

klinkbåtstradition med motiveringen att arbetsgruppen erhållit stöd för deltagandet i 

Vinden drar 2021 samt delta i firandet av nomineringen i Roskilde under våren 2022. 



 

 

 

  
2 (2) 

Undertecknare Astrid Olhagen har utöver det beviljats ett resestipendium om 500 euro 

2021 för att delta i nordiskt styrgruppsmöte med anledning av Nordisk klink på Unescos 

lista vilket hölls under 2022.  

 

Nr 50  

Anhållan om resestipendium. 

KUD 2022/209 

201 Kud 

Beslöts att bevilja Lisa Schåman beviljas ett resestipendium om 700 euro för resa till Berlin 

den 17.7-31.7.2022 i syfte att på inbjudan delta i koreografen Oda Brekkes konstnärliga 

undersökning. Stipendiet ska täcka främst resor och uppehälle och utbetalas efter resans 

genomförande mot inlämnad redovisning. 

 

Nr 51 

För kännedom. 

KUD 2022/89 

Teaterföreningen Lumparlab har beviljats omdisponera sitt verksamhetsstöd 2022 så att 

föreningen återuppstart av Sömnens Rymd utgår och att fokus läggs på att utveckla 

projektet ”Jag lever än”. 

 

Nr 52 

Anhållan om omdisponering. 

KUD 2021/281  

Beslöts att omfatta föreningen Bel Cantos anhållan om att genomföra projektet 

musiklekis-workshops för yngre barn för vilket föreningen beviljats ett Åland 100 stöd om 

1 200 euro, söndagen den 12 juni samt lördag den 29 augusti.    

 

Beträffande anhållan om att få omdisponera beviljat verksamhetsstöd 2022 delegeras 

beslutet till ordförande och föredragande efter inhämtande av kompletterande uppgifter. 

 

Nr 53 

Nästa möte  

Nästa möte hålls efter kallelse.  

___________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


