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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 111  

Protokolljustering 

Dagens mötesprotokoll justeras fredagen den 22 november 2019. 

 

Nr 112 

Möte med Föräldraföreningen Bild- och formskolan. 

KUD 2019/18 

Kulturdelegationen träffade verksamhetsledare Gudrun Gudmundsen, 

ordförande Guy Schåmann och styrelsemedlem Natalia Erofeeva för 

föräldraföreningen Bild- och formskolan för att få en presentation av 

verksamheten samt dess lokaler. 

 

Kulturdelegationen antecknade sig informationen till kännedom.   

 

Nr 113 

Riktlinjer för stöd till Åland 100. 

KUD 2019/356 

Beslöts att ge planeraren i uppdrag att renskriva förslag till riktlinjer 

utgående från delegationens kommentarer.  

 

Nr 114 

T.v.å från den 22 oktober 2019:  

Fördelning av projektunderstöd 2/2 2019. 

KUD 2019/252 

286 Kud 

Beslöts att bevilja föreningen Bomarsundssällskapet ett projektunderstöd 

om 10 000 euro gällande ett nytryck av boken ”Bomarsund- det ryska 

imperiets utpost i väster”, samt översättning till finska och tryckning. 

 

Nr 115 

Kulturdelegationens handlingsplan 2020.  

Bordl. 

Beslöts att bordlägga ärendet till nästa möte. 

 

Nr 116 

Budgetdisposition 2020. 

KUD 2019/231 

Det totala anslaget i landskapets budget under moment 51 600 är 

1 852 000 €.   
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Totalt ansvarar kulturdelegationen för 1 430 000 €.  

 

Beslöts att godkänna följande kulturdelegationens budgetdisposition 

under moment 51 600 för år 2020. 

 

- Renovering av ungdoms- och kulturlokaler 40 000 € 

- Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer, inklusive 

bildningsförbunden ca 850 000 €  

- Projektmedel ca 100 000 €  

- Stipendier ca 120 000 €   

- Ålands 100 inklusive stöd till nyskriven opera, 75 000 € + 50 000 € 

- Filmproduktionsstöd- och rabatter 125 000 €  

-  Övr. utgifter, omfattande kulturpris, vistelsestipendium Grez- sur-

Loing, självstyrelsefirande m.m. ca 70 000 €   

 

Nr 117 

Ansökningar om resestipendium. 

Dnr Se bilaga 

287-289 Kud  

Ledamot Pekka Sonck anmälde jäv. Jäv godkändes och Sonck lämnade 

rummet. Beslöts att fördela resestipendium enligt bilaga 1.  

 

Nr 118 

Arbetsgruppen för projektet Kreativa barn. 

KUD 2018/217  

Beslöts att mandatet för arbetsgruppen för Kreativa barn gäller den 31 

januari 2019 till den 31.12.2020 och arvoderas enligt 

landskapsregeringens beslut om kommittéarvode.  

 

Nr 119 

Ansökan om manusutvecklingsstöd. 

KUD 2019/354  

290 Kud 

Beslöts att bevilja produktionsbolaget B-Reel Films, Stockholm ett 

manusutvecklingsstöd om 30 000 euro för serien ”Agatha Christies 

Hjerson”. Stödet belastar filmstödsmomentet under näringsavdelningen.  

 

Delegationen emotser inom år 2020 en rapport över hur stödet bidragit 

till utvecklingen av tv-serien. Om Ålandskopplingen helt skulle utebli i 

den färdiga produktionen ska beloppet återbetalas till 

landskapsregeringen. 

 

Film- och medienämnden har hörts i ärendet.  

 

Nr 120 

Utbetalning av beviljat stöd; Klingande skär. 

KUD 2018/194 

Beslöts att till produktionsbolaget Pohjantähti-Elokuva Oy utbetalas ett 

produktionsstöd om 1 760,40 euro. Stödet baserar sig på inkommen 

redovisning och belastar filmanslaget som finns under 

näringsavdelningen.  

 

Film- och medienämnden har hörts i ärendet  

 

 

Nr 121 
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Showreel filmfestivaler. 

KUD 2019/358 

Beslöts att ersätta filmaren Peter Sjöberg, Flygfoto, samt musikern Kjell 

Frisk för en showreel som filmkommissionen kan använda i 

kommunikationen med internationella produktionsbolag på festivaler, 

produktionsmässor mm. Arbetet ersätts med cirka 4 000 euro som 

utbetalas ur filmanslaget på näringsavdelningen.  

 

Film- och medienämnden har hörts i ärendet. 

 

Nr 122 

Kurs i grundläggande filmdramaturgi.  

KUD 2019/359 

Beslöts att avsätta en summa om totalt ca 4 000 euro för att låta 

filmkommissionären arrangera två kortare kurser i grundläggande 

filmdramaturgi i december 2019 till. Kurserna leds av Michael Hancock. 

Kurskostnaderna belastar filmanslaget som finns under 

näringsavdelningen. 

 

Film- och medienämnden har hörts i ärendet. 

 

Nr 123 

Deltagande i konferens.  

KUD 2019/18  

Beslöts att viceordföranden Anita Husell-Karlström deltar i Nordic 

conference on culture and inclusion, i Oslo  2-3 December 2019. 

Deltagaravgifter och resa samt uppehälle belastar kulturdelegationens 

BM 51010.  

 

Nr 124 

För kännedom.  

KUD 2019/18 

Åda tar i samråd med kulturplaneraren fram nya ansökningsblanketter 

med anledning av de reviderade riktlinjerna för understöd och stipendier. 

Ansökningsblanketterna för ansökan om vistelsestipendium ingår i 

arbetet. Ansökningsblanketterna kopplas till e-identifikation.    

 

Nr 125  

Planering av gästbostaden i Eckerö Post- och tullhus. 

KUD 2019/18 

Beslöts att anlita inredningsarkitekt Bettina Ingves att planera 

inredningen i den nya gästbostaden.  Arbetet ersätts med 3 600 euro plus 

moms och belastar BM 51600. 

 

Nr 126 

Nästa möte 

Nästa möte hålls tisdagen den 17 december kl. 15.30. Till mötet bjuds 

ÅSUB in att redovisa för rapporten Kulturella och kreativa Näringar.  

__________________________________________ 


