
 PROTOKOLL 
 Nummer Sammanträdesdatum 
 11 19.9.2018 

                                                                                                                             kl. 12.00-14.30 
 
 

Närvarande Frånvarande Justerat 

KN-HL-AW (till kl. 14.15) -KE SFS  Omedelbart 

JEB (till kl. 13.20) – OA (till kl. 14.20) 

Titte Törnroth, filmkommissionär (§78) 
   

Ordförande Föredragande Protokollförare 

Krister Norrgrann  Yvonne Törneroos  Yvonne Törneroos  

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

 
Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 77  

Protokolljustering 

Dagens mötesprotokoll justeras måndagen den 24 september.   

 

Nr 78 

Ansökan om filmstöd: Filmproduktionsbolaget Urban 

Canyons. 

KUD 2018/211 

251 Kud 

Beslöts att bevilja Filmproduktionsbolaget Urban Canyons ett filmstöd 

om 30 000 euro att utbetalas efter genomförd filminspelning på Åland 

och mot redovisning. Stödet utbetalas av särskilt anslag för film som 

administreras av näringsavdelningen. Ärendet justerades omedelbart.   

 

Nr 79 

Utseende av musiknämnd. 

KUD 2018/216  

Beslöts att ge kulturplanearen i uppdrag att kontakta framkomna förslag 

på medlemmar till kommande musiknämnd. Ärendet tas upp vid 

delegationens nästa möte.  

 

Nr 80 

Undertecknande av avtal: projektledare för Kreativa barn. 

KUD 2018/217  

Beslöts att avtala med Lina Antman om projektledning av pilotprojektet 

Kreativa barn att genomföras i Rangsby och Geta grundskola samt i 

träningsundervisningen under hösten 2018.  

 

Kostnader som hänför sig till pilotprojektet belastar BM 51500.   

 

Nr 81 

Ansökan om resestipendium. 

KUD 2018/209 

252 Kud 

Beslöts att bildkonstnären Rita Jokiranta beviljas ett resestipendium om 

450 euro för att som inbjuden delta och representera Åland under 

förhandsvisningen och mottagning av utställningen om nordisk konst i 

The Phillips Collection i Washington D.C den 9 oktober, där hon 

medverkar. Resan företas mellan New York och Washington D.C.  
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Stipendiet utbetalas mot redovisning efter genomförd resa.  

 

Nr 82 

Reviderade riktlinjer för kultur- och arbetsstipendium. 

KUD 2018/218 

Kulturdelegationen diskuterade reviderade riktlinjer för understöd och 

stipendier utifrån ett antal frågeställningar och antecknade sig arbetet till 

kännedom.   

 

Kulturdelegationen tar ställning till förslag till reviderade riktlinjer när 

dessa föreligger.  

 

Nr 83  

Studiebesök; Arbetsgruppen för litteraturseminarium. 

KUD 2018/207  

Beslöts att bekosta arbetsgruppens, bestående av Carina Karlsson och 

Lina Antman, resekostnader och dagtraktamente under studiebesök till 

den nordiska folkhögskolan Biskops-Arnö den 3 oktober. Ersättningen 

belastar kulturdelegationens BM 51010. 

 

Kulturplanerarens deltagande belastar utbildnings- och kulturavdelningen 

budget.  

 

Nr 84 

Övriga ärenden. 

KUD 2018/92  

- Revision av föreningar 

-  Gemensamt deltagande i teaterföreställning ”Gå ut och var glad din  

djävel!”  

-  Mötesdag för valda teaterföreningar föreslås hållas den 11 oktober.  

-  Möte med sakkunnignämnder föreslås hållas 8 november.   

 

Nr 85 

För kännedom. 

KUD 2018/92  

Kulturdelegations litteraturseminarium planeras till den 24 november.   

 

Nr 86 

Nästa möte  

Höstens mötesdagar föreslås hållas på torsdagar med början kl. 15.30. 

Kulturplaneraren sänder ut förslag på mötesdatum.   

_________________________________ 

 


