
  

PROTOKOLL 
 
Nummer Sammanträdesdatum 
14 13.10.2022 

 Kl.15.30-17.00

 

Protokoll fört vid kulturdelegationens möte  
      
      
Närvarande 
AHK, EF, UL, MF, SW, SF 

Jan-Ole Lönnblad, kulturchef (till 
kl. 16.40) 

Frånvarande 
JL 

Justerat 
18.10.2022 

Ordförande 
Anita Husell-Karlström  
      
 
 
…………………………………………………… 

Föredragande 
Yvonne Törneroos 
 
 
      
…………………………………………………… 

Protokollförare 
Yvonne Törneroos 
      
 
 
……………………………………………………. 

 

 
Nr 76 
Protokolljustering  
 

Dagens mötesprotokoll justeras den 18 oktober 2022.  
 
Nr 77  
Extra ärende; Ålands Bildningsförbund r.f  
KUD 2018/315 

På förfrågan av boförvaltare Johnny Bäck beslöts att kulturdelegationen inte åtar sig 
konkurskostnader i Ålands bildningsförbunds konkurs. Beslutet meddelas boförvaltaren 
inom angiven tid.  

   
Nr 78 
Fördelning av projektunderstöd  
Dnr Se bilaga  
214-222 Kud 

Beslöts att fördela projektunderstöd enligt bilaga 1. 
Omröstning företogs vid ärende KUD 2022/ 221 Kumlinge Jaktvårdsförenings ansökan om 
projektunderstöd. Omröstningsprotokoll, enligt bilaga 2 bifogas till protokollet 

 
Nr 79 
Ansökan om resestipendium 
KUD 2022/239 
223 Kud 

Beslöts att bevilja konstnären Simon Häggblom ett resestipendium om 900 euro för resa 
till Rom för att under perioden 1-31.12.2022 nyttja beviljat residens på Circolo 
Scandinavo.  
Beviljat stipendium utbetalas mot redovisning efter företagen resa.  

  



 

 

 
  

2 (2) 

Nr 80 
Nästa möte  

Nästa mötesdatum hålls den 17 november kl. 15.30 



Fördelning av projektunderstöd till föreningar 2022 Bilaga 1 av den 13.10.2022

Dnr 2022 Sökande Syfte Beslut Kommentar 
220 Ålands Projektkör För att öva in och uppföra den lyriska sviten 6 000

Förklädd gud och Vi vandrande själar, den senare 
komponerad av Jack Mattsson. Två konserter 
planeras till den 25 mars 2023. 
I konserten medverkar åländska solister och 
recitatör samt medlemmar ur STHLMs
symfoniorkester. Organist Kaj-Gustav Sandholm.

221 Kumlinge Jaktvårdsförening För att sammanställa en historik om föreningens 5 000
verksamhet. Föreningen är en av de äldsta jakt-
vårdsföreningarna på Åland (80 år).
Historiken ska bl.a. innehålla anekdoter. 
En tillsatt arbetsgrupp arbetar tillsammans med 
en anlitad konsult. 

223 Skeppargården Pellas För projektet Vi minns 100 år av åländsk sjöfart. 1 000
En temakväll/ar med anledning av jubileumsåret 2022. 
En tillbaklablick på åländsk sjöfart, fartyg och familjer
under 100 år. 
En nyskriven monolog uppförs som inledning till 
övrigt program den 13 november 2022

224 Stiftelsen för Sjökvarteret i Tillgänglighetsanpassning av museibyggnaden Avslag Avslaget motiveras av att Sjökvarteret har ett 
Mariehamn vid Sjökvarteret. Nytt golv istället för krossgrus, pågående ett leaderstöd ”Utveckling av 

ledstråk, audioguide installeras. Förnyad utställning. Sjökvarterets attraktionskraft" som är under arbete.

225 Teaterföreningen i Marieham  För att anordna Solveiggalan i stadshuset den Avslag Avslaget motiveras med att evenemanget har 
12 november 2022. Syftet är att premiera tre beaktats i föreningens verksamhetsstöd för år 2022
framstående teaterarbetare på Åland. 
Program och underhållning 

226 Uppsala Feministkör För projektet Ljusfält och smältvatten, i samarbete Avslag Avslaget motiveras med att sökande bör ha en 
med den åländske poeten Jorun Lavonius. Ett urupp- lokal samarbetspartner som söker bidraget.



förande av bl.a den tonsatta poesin planeras på Åland
under Kristi himmelfärdsdag 2023.
Möjligen kunde konserten spelas in. 

227 Kulturföreningen Katrina För att skapa en "Lisbetakör" som erbjuder fördjupning Avslag Avslaget motiveras med att föreningen under året 
i körsjungandet, både enskilt och i grupp, 3 tillfällen. har beviljats ett projektunderstöd med anledning av Åland 100. 
Sluttanken är att bilda en kammarkör med Det nya projektet kan  inkluderas i ansökan om verkamhetsstöd.
musikaliska ambitioner, ca 15 st, under ledning av
Pipsa Juslin. 

229 Teaterföreningen Kuling För att göra en spelfilm, 30 minuter, under namnet 10 000
Skuld och som bygger på ett originalmanus av 
Marc Svahnström.
Föreställningen har tidigare turnerat på Åland och
i Finland efter ett uruppförande i Norge. 

230 Miniatyrstadens Vänner För projektet den virtuella modellstaden. Syftet är att 3000 Beviljat stöd gäller inte redan utfört arbete. 
få till en pedagogisk multimedial presentation av modellstaden En uppdaterad projketbeskrivning och budget ska inlämnas.
i Mariehamn. Därutöver vill föreningen tillgängliggöra Ytterligare ska tidigare beviljat projektunderstöd 
jubileumsutställningen "Hur såg livet ut i Mariehamn för jazz i Mariehamnsmuseet redovisas (KUD 2021/307)
för 100 år sedan?" innan beviljat understöd utbetalas. 

25 000



Bilaga 2 av den 13.10.2022 
  
Ålands Kulturdelegation / Omröstningsprotokoll 
  
Datum:           13.10.2022 
Protokoll nr:   14 
Ärende nr:      78, Dnr KUD 2022/  
 
Omröstning: 
  
Ja:  Föredragandes förslag:  

Kumlinge Jaktvårdsförening beviljas ett projektunderstöd om 4 000 euro för att 
skriva en historik. Förslaget understöddes av ledamot Edward Furbacken. 

  
Nej: Ledamot Soile Wartiainen förslag: 

Kumlinge Jaktvårdsförening beviljas ett projektunderstöd om 5 000 euro för att 
skriva en historik. Förslaget understöddes av Susanne Fagerström. 
   

Avgivna röster: Ja Nej    
 
AHK    X 
EF  X     
SF   X 
MF  X   
UL  X               
SW   X 
    
 
 
Beslut: Kumlinge Jaktvårdsförening beviljas ett projektunderstöd om 5 000 euro för 
skrivandet av en historik.   
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