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Nr 1 

Protokolljustering  

Dagens mötesprotokoll justeras måndagen den 24 januari 2022. 

 

Nr 2 

Projektet Kreativa barn/KreativaKids 

slutrapport samt förslag till framtida 

modell. 

KUD 2018/217   

Kulturdelegationen konstaterar att projektet Kreativa barn, sedermera KreativaKids, har 

varit värdefullt och gett information samt inspiration för fortsatta satsningar på barn- och 

ungdomskultur. Som ett led att arbeta vidare med målsättningen att erbjuda barn och 

unga tillgång till kultur, utgående från bilagd slutrapport 1, beslöts att:  

 

- Inhämta information om kommunernas verksamhet på barn- och ungdomsområdet 

- Initiera ett möte till vilket kulturdelegationen inbjuder kulturarbetare och konstnärer, 

kommunrepresentanter samt skolornas huvudmän för att diskutera erfarenheterna av 

projektet samt alternativa sätt att fortsättningsvis erbjuda och organisera barn- och 

ungdomskultur men även kultur för äldre. 

- Se på möjligheterna att presentera en så kallad kulturbank på kulturdelegationens 

hemsida i syfte att presentera aktiva kulturarbetare på Åland som kan engageras för 

olika uppdrag. 

 

Nr 3 

Skrivelse gällande barnkultur samt 

barnkulturappell. 

KUD 2021/458  

1 Kud 



 

 

 

  
2 (2) 

Kulturdelegationen tackar för inlämnad skrivelse och appell, enligt bilaga 2 och 3, och 

antecknar dem till kännedom. Delegationen konstaterar att uppropet stödjer 

kulturdelegationens arbete kring kultur för barn och unga.  

 

I enlighet med ovanstående beslut kopplad till slutrapporten för Kreativa barn, bjuder 

delegationen in konstnärer och kulturarbetare samt kommunrepresentanter och 

skolornas huvudmän till ett gemensamt möte för att, på basis av skrivelsen, att diskutera 

erfarenheterna av kulturdelegationens projekt samt alternativa sätt att fortsättningsvis 

erbjuda och organisera barn- och ungdomskultur men även kultur för äldre. 

 

Nr 4  

Riktlinjer för Åland 100-stöd 2022. 

KUD 2022/73 

I landskapsregeringens budgetförslag för år 2022 finns upptaget 120 000 euro under BM 

51600 för specialstöd för jubileumsaktiviteter att utannonseras att sökas som stöd för 

uppmärksammandet av Ålands självstyrelses 100-årsjubileum.  

 

Beslöts om riktlinjer för beviljande av stöd till jubileumsaktiviteter enligt bilaga 4. Stödet 

utannonseras att sökas den 15 mars 2022.  

 

Nr 5  

Riktlinjer för ”Århundradets 

kulturprismottagare”. 

KUD 2022/74 

Beslöts att anta riktlinjer för Århundradets kulturprismottagare enligt vilka allmänheten 

kan nominera mottagare. Riktlinjerna presenteras enligt bilaga 5.  

 

Nr 6 

Nästa möte  

Nästa möte hålls den 3 februari kl. 16 då delegationen fördelar årets verksamhetsstöd till 

föreningar. Därpå följande möte hålls den;    

- 10 februari kl. 15.30 – ett möte tillägnat diskussion om kulturpolitisk strategi. 

- 17 februari. kl. 15.30 

- 10 mars kl. 15.30 - ett möte tillägnat diskussion om kulturpolitisk strategi 

- 24 mars kl. 15.30 

- 21 april k. 15.30 

- 12 maj kl. 15.30 

- 2 juni kl. 15.30  

_____________________________________ 

 

 


