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Närvarande Frånvarande Justerat 

AHK-MS-OA-SL-JA-MH-SF    23.4.2020 
Jan-Ole Lönnblad, kulturchef   
 

Ordförande Föredragande Protokollförare 

Anita Husell-Karlström   Yvonne Törneroos  Yvonne Törneroos 
   

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

 
Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 25  

Protokolljustering 

Dagens mötesprotokoll justeras den 23 april.  

 

Nr 26  

Fördelning av landskapets kultur- och arbetsstipendier 

2020, samt stipendier för utgiven litteratur 2019.  

Dnr Se bilaga 

92-195 Kud 

Suppleant Maria Svensson anmälde jäv vid behandlingen av Simon 

Janssons ansökan om arbetsstipendium KUD 2020/101, Ida Jonssons 

ansökan om arbetsstipendium KUD 2020/102 samt Axel Jonssons 

ansökan om musikstipendium KUD 2020/145. Jäv godkändes och 

Svensson deltog inte i behandlingen av dessa ansökningar.  

 

Beslöts att fördela årets kultur- och arbetsstipendier enligt bilaga 1. 

Fördelningen justeras omedelbart. 

   

Nr 27  

Fördelning av understöd för uppmärksammandet av 

självstyrelsedagen den 9 juni 2020. 

Dnr Se bilaga  

196-199 Kud 

Beslöts att fördela stöd för uppmärksammandet av självstyrelsedagen den 

9 juni 2020 enligt bilaga 2.  

 

Nr 28  

Ålands kulturdelegations kulturpris 2020. 

KUD 2020/215 

Bordl.  

 

Beslöts att bordlägga ärendet. 

  

 

Nr 29 

Kulturdelegationens handlingsplan 2020  

T.v.å från den 19.11.2019  

 

Beslöts att bordlägga ärendet. 
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Nr 30 

För kännedom. 

KUD 2020/66 

• Landskapsregeringens litteraturnämnd beslöt vid sitt möte den 30 

december 2019  att nominera Mikaela Nymans verk ” När 

vändkrets läggs mot vändkrets” (utgiven 2019) till Nordiska 

rådets litteraturpris 2020.  

 Ytterligare beslöts att nominera Karin Erlandssons verk     

 ”Segraren” (utgiven 2019) Nordiska rådets barn- och   

 ungdomslitteraturpris 2020.  

• Ålands förvaltningsdomstols beslut gällande besvär om 

fördelning av medel för kulturell verksamhet, Marina Lindfors. 

Förvaltningsdomstolen avslår besvären.  

• Tillfälligt specialunderstöd för enskilda utövare av konst och 

kultur samt till föreningar och organisationer. 

 

Nr 31 

Kulturfestival på Ålands anhållan om att få använda 

beviljat verksamhetsunderstöd för år 2020 år 2021. 

KUD 2019/341 

200 Kud 

Med hänvisning till rådande omständigheter med corona virusets 

inverkan på föreningars verksamhetsförutsättningar beslöt kulturdele-

gationen att godkänna Ålands Kulturfestivals anhållan om att få använda 

beviljat verksamhetsstöd om 18 000 euro år 2020 (KUD 2019/341), för 

verksamhet år 2021 (Mariehamns litteraturdagar) samt att föreningen kan 

ansöka om verksamhetsstöd för verksamheten 2021.  

 

Föreningen ska inlämna en redovisning över utfallet av verksamhets-

kostnader 2020, som främst berör barn-och ungdomsprogrammen, i 

samband med ny ansökan om verksamhetsstöd för år 2021.  

 

Delegationen tog ett principbeslut om att beslutet gäller samtliga 

föreningar som erhållit verksamhetsstöd för verksamheten 2020.   

 

Nr 32 

Nästa möte  

Nästa möte hålls den 7 maj kl. 15.30. 

 

______________________________________ 

 

 
 


