
 PROTOKOLL 
 Nummer Sammanträdesdatum 
 6 14.5.2020  

                                                                                            kl. 15.30-19.20 
 
 

Närvarande Frånvarande Justerat 

AHK-PS-LA-JA-MH-SL    20.5.2020 
Jan-Ole Lönnblad, kulturchef  

Tiina Björklund, projektledare Åland 100 (kl. 15.30-16.00)  
 

Ordförande Föredragande Protokollförare 

Anita Husell-Karlström   Yvonne Törneroos  Yvonne Törneroos 
   

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

 
Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Mötet inleddes med en kort presentation av arbetet med uppmärksammandet av Ålands självstyrelses 

100-års jubileum presenterad av projektledare Tiina Björklund. 

 

Nr 42  

Protokolljustering 

Dagens mötesprotokoll justeras den 20 maj.  

 

Nr 43 

T.v.å från den 7 maj 2020:  

Fördelning av specialunderstöd. 

Dnr Se bilaga 

260-263 Kud  

Beslöts att fördela specialunderstöd enligt bilaga 1.  

 

Nr 44 

Fördelning av stöd med anledning av uppmärksammandet 

av Åland 100 år. 

Dnr Se bilaga 

264-282 Kud  

Beslöts att fördela stöd för uppmärksammandet av Åland 100 enligt 

bilaga 2. 

 

Nr 45 

Ålands kulturdelegations kulturpris 2020. 

Dnr Kud 2020/215 

Bordl.  

Ärendet bordläggs till nästa möte. Beslöts att senarelägga utdelningen av 

priset då rådande läge inte medger större sammankomster.  

 

Nr 46 

T.v.å från den 19.11.2019:  

Kulturdelegationens handlingsplan 2020. 

KUD 2020/357 

Kulturdelegationen beslutade om handlingsplan 2020 enligt följande; 

 

- Kulturdelegationen tar fram en långsiktig strategi för landskapets 

gästbostadsverksamhet, utvecklingsmöjligheter, finansiering och drift. 



 2 (2) 

I samband med en strategi för gästbostadsverksamheten görs ett 

besök till Källskär. 

- Projektet Kreativa barn fortgår under ledning av en deltidsanställd 

projektledare. 

- Delegationen anordnar ett kulturseminarium inom konstområdet i 

samarbete med konstnämnden.  

- Ett studiebesök företas till närområde i syfte att inhämta kunskap 

inom områden som kreativa näringar alternativt utbildning inom 

konstområden.   

- Delegationen initierar en diskussion om arbetet med ett nytt 

kulturpolitiskt program samt  

- följer med arbetet med att tydliggöra delegationens status genom en 

reviderad lagstiftning 

Nr 47 

För kännedom. 

KUD 2020/66  

Kulturdelegationens ansökningsblanketter är nu kopplade till e-

identifikation och finns publicerade på delegationens hemsida.  

 

Nr 48 

Övriga ärenden  

KUD 2020/276 

En skrivelse med anledning av årets fördelning av musikstipendier har 

inkommit till kulturbyrån. Delegationen ger musiknämnden i uppdrag att 

se över praxis för stipendiefördelningen att presenteras delegationen.  

 

Nr 49 

Nästa möte  

Nästa möte hålls den 28 maj kl. 15.30.  

Till mötet inbjuds Teater Alandica att presentera projektet  

Djävulsdansen. 

 

Därpå följande hålls den 10 juni kl. 15.30. 

________________________________________ 

 

 

 
 

 
 


