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 12 22.10.2019  

                                                                                                                             kl. 15.30-19.15 
 
 

Närvarande Frånvarande Justerat 

KN-HL-AHK    SFS 29.10.2019 

KE-OA (från kl. 16.20)-  

PS (från kl. 15.45)  
Jan-Ole Lönnblad, kulturchef  

Titte Törnroth (nr 109) 
   

Ordförande Föredragande Protokollförare 

Krister Norrgrann   Yvonne Törneroos  Yvonne Törneroos 
  Jan-Ole Lönnblad, nr 107 

 

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

 
Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 100  

Protokolljustering 

Dagens mötesprotokoll justeras tisdagen den 29 oktober 2019. 

 

Nr 101 

Avtal om dataskyddsombud. 

KUD 2019/18  

Beslöts att kulturdelegationen ansluter sig till Ålands landskapsregerings 

avtal med ÅDA gällande dataskyddsombuds (DPO) tjänst för landskaps-

regeringen och anlitar de tjänster ÅDA genom avtalet tillhandahåller. 

 

Nr 102 

Fördelning av vistelsestipendier till Grez-sur-Loing. 

Dnr Se bilaga  

280-283 Kud 

Beslöts att fördela vistelsestipendium enligt bilaga 1. Utöver bekostat 

uppehälle innefattar vistelsestipendiet ett stipendium om 1 700 

euro/månad samt ett resebidrag om totalt 500 euro. Resan bör göras 

ekonomiskt och miljömässigt hållbart. 

 

Ärendet justerades omedelbart. 

 

Nr 103 

Fördelning av projektunderstöd 2/2 2019. 

Dnr Se bilaga 

267-277 Kud 

Beslöts att fördela projektunderstöd enligt bilaga 2. 

  

Nr 104 

Ansökan om resestipendium. 

Dnr Se bilaga 

278-279 Kud  

Beslöts att fördela resestipendium enligt bilaga 3.  
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Nr 105 

Uppföljning av den kulturdelegationens planeringsdag den 

20 september. 

KUD 2019/18 

Beslöts att anteckna sig informationen till kännedom.  

 

Nr 106 

Utvärdering av den kulturpolitiska debatten. 

KUD 2019/248  

Beslöts att anteckna sig informationen till kännedom.    

 

Nr 107 

Lemlands ungdomsförenings anhållan om 

investeringsstöd. 

KUD 2019/345 

284 Kud 

Beslöts att Lemlands ungdomsförening beviljas 25 % av de totala 

kostnaderna, dock maximalt 4 500 euro, för investering och installation 

av en värmeväxlare i ungdomslokalen Valborg. Stödet beviljas under 

förutsättning att Lemlands ungdomsförening tillsammans med Lemlands 

kommun kan säkra resterande finansiering av installationen och 

värmeväxlaren. Investeringsstödet utbetalas mot redovisning inom 

februari 2020. 

 

Beslöts vidare att kulturdelegationen under år 2020 utarbetar nya 

riktlinjer för stöd till ungdoms- och andra lokaler som ägs eller drivs av 

ideella organisationer.  

 

Ärendet justerades omedelbart. 

 

Nr 108 

För kännedom. 

KUD 2019/18 

- Ålands landskapsregering har ändrat grunderna för användandet 

av resterande medel för projektet ”Kraftsamling för tillväxt och 

inflyttning-projekt” Film på Åland (ÅLR 2016/109) så att medlen 

kan användas för kompetenshöjande kurser samt andra åtgärder 

och insatser som t.ex. utbildning och bidrag till produktionsbolags 

manuskriptutveckling. 

- Kort information från ÅSTs regionrådsmöte den 2.10.2019 

 

Nr 109 

Kurs i filmskådespeleri. 

KUD 2019/347 

Beslöts att omfatta Åland Film Commission planer att ordna kursen i 

filmskådespeleri. Kulturdelegationen reserverar för ändamålet 

motsvarande 78 000 SEK att utbetalas till Cinemantrix enligt valutakurs 

på utbetalningsdagen. Till detta kommer kostnader för hyra av lokal samt 

annonsering.  

 

Ersättningen betalas ur anslaget för filmstöd som förvaltas av 

näringsavdelningen.  
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Nr 110 

Nästa möte. 

 

Nästa möte hålls tisdagen den 19 november kl. 15.30. 

 


