
  

PROTOKOLL 

 

Nummer Sammanträdesdatum 

11 25.8.2022 

 Kl.15.30-18.25

 

Protokoll fört vid kulturdelegationens möte  

      
Närvarande 

AHK, EF, UL, MF, SW till kl. 16.55, 

SF 

Jan-Ole Lönnblad, kulturchef Annika 

Hambrudd, kulturminister, kl. 16-

17.45 

Annika Dahlblom, enhetschef, kl. 16-

16.45 

Katarina Damm, museipedagog, kl. 

16-16.45 

Frånvarande 

JL 

Justerat 

29.08.2022 

 

Ordförande 

Anita Husell-Karlström  

      

 

 

…………………………………………………… 

 

Föredragande 

Yvonne Törneroos 

 

 

      

…………………………………………………… 

 

Protokollförare 

Yvonne Törneroos 

      

 

 

……………………………………………………. 

 

Nr 54 

Protokolljustering  

Dagens mötesprotokoll justeras den 29 augusti 2022.  

 

Nr 55 

Diskussion med Ålands museum  

om samarbetsmöjligheter. 

KUD 2022/89 

 

Kulturdelegationen antecknade sig diskussionen om samarbetsmöjligheter kring 

pedagogiskt arbete riktat till grundskolorna på Åland, och koordinering av detta, till 

kännedom.   

 

Nr 57 

T.v.å från den 2.6.2022: 

Kulturdelegationens underlag till fortsatt 

arbete med landskapsregeringens kultur-

strategi. 

KUD 2022/210 

204 Kud 

Beslöts att omfatta förslaget till underlag, beträffande allmänkulturen, till den kommande 

kulturpolitiska strategin enligt bilaga 1. Underlaget överlämnas till landskapsregeringen.  

 

Nr 58 

T.v.å från den 2.6.2022: 

Kulturdelegationens budget 2023.  

KUD 2022/211 



 

 

 

  
2 (3) 

 

 Kulturdelegationen antecknade sig budgetförslaget till kännedom.   

   

Nr 59 

Beviljat projektunderstöd; Julius 

Sundbloms minnesstiftelse r.s. 

KUD 2021/374 

205 Kud  

Beslöts att omfatta Julius Sundbloms minnesstiftelse arbetsplan så att beviljat understöd 

för digitalisering av fotoarkiv kan nyttjas i enlighet med tidigare beslut vilket förutsätter 

att tillgång till det digitala bildarkivet på Julius Sundbloms minnesstiftelses hemsida ges 

på lika och rättvisa villkor för allmänhet och inte nyttjas i kommersiellt syfte. Stödet 

utbetalas mot inlämnad och godkänd redovisning av projektet inom december 2023.   

Ledamot Ulrica Lindström anmälde jäv, jäv godkändes och Lindström deltog inte i 

behandlingen av ärendet. 

 

Nr 60  

Århundradets kulturpristagare. 

KUD 2022/218 

206 Kud  

Beslöts att utse en arbetsgrupp bestående av Edward Furbacken, Soile Wartiainen samt 

Ulrica Lindström att ta fram förslag på 4 prismottagare bland de nominerade, att 

presenteras kulturdelegationen under hösten.  

 

Beslöts vidare att priset endast kan tilldelas en person och inte organisation eller grupp 

samt att det inte utgör några förhinder om personen tidigare erhållit kulturdelegationens 

kulturpris eller landskapsregeringens självstyrelsemedalj.  

 

Nr 61 

Ansökan om resestipendium. 

Dnr Se bilaga 

207-210 Kud  

Beslöts fördela resestipendier enligt bilaga 2. 

 

Nr 62  

Val av dataskyddsombud. 

KUD 2022/219 

211 Kud  

Kulturdelegationen utnämner landskapets dataskyddsombud Adeline Gripenberg att 

fungera som kulturdelegationens dataskyddsombud samt omfattar landskapsregeringens 

policy för utlämnande av personuppgifter.   

 

Gripenberg bjuds in att delta under nästa möte för att presentera sig och sitt arbete.  

 

Nr 63 

För kännedom 

KUD 2022/89 

Bel canto beviljades omdisponering av beviljat verksamhetsstöd 2022 på delegerad nivå. 

 



 

 

 

  
3 (3) 

Edward Johansson har beviljats ett resestipendium om 450 euro för att delta i vernissage 

och utställning, Genius Loci III, i Reigi Pastoraat i Estland den 30.6- 4.7.2022. 

 

European Youth Parliament Finland och samarbetspartnern Föreningen Norden på Åland 

har av landskapsregeringen beviljats ett evenemangsstöd om max 6 000 euro för  eventet 

Åland 2022-28th National Session of EYP Finland som ordnas den 2-7 augusti 2022.   

 

Grete Sneltvedt har beviljats förlängd redovisningstid för beviljat kulturstipendium om 

3000 euro. Ny redovisningstid är satt till den 31.12.2023 

 

Förlängd redovisningstid för Åland 100 stöd om 3 000 euro har beviljats Rosengård i 

Finström. Ny redovisningstid är satt till den 31.12.2022.   

 

Nr 64 

Extra ärende 

KUD 2022/70 

212 Kud 

Beslöts att bevilja Markus Helander anstånd om att nyttja 2022 beviljat arbetsstipendium 

inom år 2024, alternativt att avsäga sig arbetsstipendiet och återkomma med ny ansökan 

när tillfälle föreligger. 

 

Nr 65  

Nästa möte  

Nästa möte hålls den 15 september kl. 15.30. 

____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


