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Nr 19
Protokolljustering.
Dagens mötesprotokoll justeras omedelbart.
Nr 20
Information om fortsatt
planering av Åland 100 jubileet.
KUD 2021/127
Projektledare Tiina Björklund gav en kort uppdatering om firandet under Åland 100jubileet som delegationen antecknade sig till kännedom.
Nr 21
T.v. å från den 18 februari 2021:
Fördelning av investeringsbidrag 2021.
KUD 2020/396, /378
86 Kud
Konstaterades att Scoutkåren Ålandsflickornas ansökan (KUD 2020/396) överförts till
finansavdelningen för vidare behandling och att ärendet därmed är avslutat för
delegationens del.
Beslöts att Lumparlands Hem- och skolas ansökan stöd för aktivitetsfrämjande utrustning
till skolgården avslås med motiveringen att det är Lumparlands kommun som bör ansvara
för skolgårdens utrustning.
Nr 22
Ansökan om investeringsbidrag
Föreningen Kobba Klintars vänner r.f.
KUD 2020/347
87 Kud

Beslöts att föreningen Kobba Klintars vänner beviljas ett investeringsstöd om 25 % av
godtagbara kostnader, dock maximalt 4 300 euro, för skrapning och målning av det stora
lotshuset. Arbetet ska ske i samråd med kulturmiljöenheten vid Ålands landskapsregering.
Bidraget kan utbetalas mot redovisning av de faktiska kostnaderna senast två år efter
beviljningsåret.
Nr 23
Fördelning av stöd med anledning av
Åland 100.
Dnr Se bilaga
89-149 Kud
Beslöts att fördela stöd för jubileumsprojekt Åland 100 enligt bilaga 1, musiknämnden
och litteraturnämnden har hörts i ärendet.
Ledamot Mattias Hendersson anmälde jäv vid behandlingen av nr 54, Teater Alandicas
ansökan, jäv godkändes och Hendersson deltog inte i behandlingen av ärendet.
Nr 24
Utbetalning av stöd för Åland 100.
KUD 2020/191
88 Kud
Ålands Fredsinstitut har tidigare beviljats ett förskott om 10 000 euro för planering av
jubileumsprojekt med anledning av Åland 100. För ändamålet finns särskilda medel
budgeterade under BM 51600. (60 000 euro)
Konstateras att resterande 50 000 euro utbetalas för program under jubileumsåret
innehållande bl. a Kastelholmssamtal, konferenser, workshops och publikationer.
Nr 25
Nästa möte
Nästa möte hålls den 15 april kl. 15.30.
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