
 PROTOKOLL 
 Nummer Sammanträdesdatum 
 4 14.2.2019 

                                                                                                                             kl. 15.30.- 18.10 
 
 

Närvarande Frånvarande Justerat 

KN-HL-JEB-LA-LB-PS   Omedelbart  
Kulturminister Tony Asumaa (nr 25) 

Kulturchef Jan-Ole Lönnblad (till kl. 16.30, nr 25) 

Lynn Häggblom, projektledare (nr 26) 

Ronny Lundström, förvaltningsansvarig inom IT (nr 26) 

 

 

 

 
   

Ordförande Föredragande Protokollförare 

Krister Norrgrann  Yvonne Törneroos  Yvonne Törneroos  

 Jan-Ole Lönnblad, nr 17 
 
…...……………....…......…........….. …...……………....…......…........….. …...……………....…......…........….. 

 
Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 24  

Protokolljustering 

Dagens mötesprotokoll justeras omedelbart.    

 

Nr 25 

Diskussion med kulturministern. 

KUD 2019/18 

Kulturdelegationen bjöd in kulturminister Tony Asumaa för diskussion. 

Beslöts att anteckna sig diskussionen till kännedom. 

 

Nr 26 

T.v.å från 31.1.2019:. 

Nya blanketter. 

KUD 2019/77 

Beslöts att kulturdelegationen avtalar med Åda om att bygga nya 

ansökningsformulär samt anslutning till e-tjänstplattformen. Under 

arbetets gång får delegationen ta del av testprogram. Arbetet ska vara 

klart inom den sista september 2019. För arbetet ersätts Åda ur BM 

51600. Kostnaderna delas enligt överenskommelse mellan kulturdele-

gationen och landskapsregeringen. Avtalsförslag presenteras under nästa 

möte. 

 

Nr 27 

Fördelning av bordlagda ansökningar om 

landskapsunderstöd för kulturell verksamhet 2019. 

KUD 2018/316, /319, /317 

84-86 Kud 

Beslöts att avslå föreningarna Kobba Klintar, Antons Vänner samt Pellas 

Skeppargårds ansökningar om verksamhetsstöd med motiveringen att 

ansökan inkommit efter utsatt ansökningstid. 

 

 

 



 2 (2) 

Nr 28 

Fördelning av vistelsestipendier i Eckerö Post- och tullhus samt  

på Källskär  

Dnr Se bilaga 

Kulturdelegationen fördelar årets vistelsestipendier i Eckerö Post- och 

tullhus samt på Källskär enligt bilaga 1 och 2. Arbetsgruppen för 

landskapets gästbostäder har hörts i ärendet.  

 

Nr 29 

Kulturpris 2019. 

Kud 2019/176   

Kulturdelegationen diskuterde möjliga riktlinjer för ett sammanslaget pris 

och ger kulturplaneraren till uppgift att på basis av diskussionen presenta 

ett förslag till riktlinjer under nästa möte.   

 

Nr 30  

Övriga ärenden 

KUD 2019/17 

 

-   Ålands Feministparaply önskar träffa kulturdelegationen för att  

   diskutera vad som borde göras på Åland i anslutning till #Metoo i    

    kultursektorn. 

-   Initiativ om kontakt till Läscentrum  

-   Beslöt att anordna en kulturpolitisk debatt under Alandica debatt den  

 10-11 juni 

- Beslöts att utannonsera bidrag för självstyrelsefirandet 2019  

  

Nr 31 

För kännedom  

KUD 2019/17 

Till kulturdelegationen har det kommit ett erbjudande om att delta i 

residensverksamheten som Stiftelsen Grez-sur-Loing bedriver i 

Frankrike.  

 

Ärendet tas till behandling under nästa möte.  

 

Nr 32 

Nästa möte  

Nästa möte hålls den 7 mars kl. 15.30.  

____________________________ 


