
 PROTOKOLL 
 Nummer Sammanträdesdatum 
 6 21.3.2019  
                                                                                                                             kl. 15.30-19.30   

 
 

Närvarande Frånvarande Justerat 

KN-HL-AHK-SFS-LB-MS-OA   21.3.2019 
Jan-Ole Lönnblad, kulturchef nr 42 

Annica Andersson, medl. i litteraturnämnden nr 42 

Gunilla Gustafsson-Nordlund, ordf. i konstnämnden, nr 42  

Heidi Berthén, bitr. konstintendent , nr 42  

 
   

Ordförande Föredragande Protokollförare 

Krister Norrgrann  Yvonne Törneroos  Yvonne Törneroos  

Anita Husell-Karlström 

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

 
Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 41  

Protokolljustering 

Dagens mötesprotokoll justeras fredagen den 29 mars 2019.  

 

Nr 42  

Fördelning av landskapets kultur- och arbetsstipendier 

2019, samt stipendier för utgiven litteratur 2018. 

Dnr Se bilaga 

93-191 Kud  

Beslöts att kulturdelegationen fördelar årets kultur- och arbetsstipendier 

enligt bilaga 1.  

   

Ledamot Silvana Fagerholm-Sjöblom anmälde jäv vid behandlingen av 

kulturstipendier inom konstområdet jäv godkändes och Fagerholm-

Sjöblom deltog inte i behandlingen av dessa. 

 

Ordförande Krister Norrgrann anmälde jäv vid behandlingen av 

arbetsstipendier inom konstområdet jäv godkändes och Norrgrann deltog 

inte i behandlingen av dessa. 

 

Ärendet justerades omedelbart.  

 

Nr 43 

Samarbete kring residensverksamhet; Stiftelsen Grez-sur-

Loing. 

KUD 2019/186 

192 Kud  

Beslöts att Ålands kulturdelegation avtalar, under förutsättning att medel 

beviljas i 2020 års budget, om att hyra lägenhet nr 2 samt stor 

konstnärsateljé för två månader under tiden februari-mars samt ateljé till 

en kostnad av totalt 3 790 euro. Utöver residensersättning beviljas 

stipendiat ett vistelsestipendium om 3 400 euro samt resebidrag om 500 

euro. Sammanlagt skulle kostnaderna omfatta 7690 euro.   

 

 



 2 (2) 

Lägenheten upplåtes åt stipendiat som utses av kulturdelegationen 

efter ansökan som lämnas in den 15 september året före önskad vistelse.   

 

Kulturdelegationen inleder samarbetet med Stiftelsen Grez.sur-Loing 

som en del i firandet av Ålands självstyrelses förestående 100 års-

jubileum 2021-2022.  

 

Nr 44 

Medlemmar i Åbo Svenska Teater regionråd 2019-2020. 

KUD 2019/182  

Bordl. 

Ärendet bordlades.  

 

Nr 45  

Övriga ärenden. 

KUD 2019/18  

 

Mötesarvode för Ålands kulturdelegations medlemmar  

 

Nr 46 

För kännedom. 

KUD 2019/18  

- Arbetsgruppen Trio Beethoven har på anhållan beviljats förlängd 

redovisningstid för understöd om 2 500 euro. Skall inlämnas den 31 

december 2019. 

- Arbetet med byggandet av nya ansökningsformulär fortgår i 

samarbete med landskapsregeringen som även bekostar arbetet.  

 

Nr 47 

Nästa möte  

Nästa möte hålls den 11 april kl. 15.30.  

______________________________________ 

 


