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Närvarande Frånvarande Justerat 

KN-HL(till 18.10)- AHK   2.5.2018 

KE-OA-AW(från 16.00 nr 43)    
   

Ordförande Föredragande Protokollförare 

Krister Norrgrann  Yvonne Törneroos Yvonne Törneroos 
  
…...……………....…......…........….. …...……………....…......…........….. …...……………....…......…........….. 

 
Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 42  

Protokolljustering 

Dagens mötesprotokoll justeras den 2 maj.   

 

Nr 43 

Fördelning av landskapsunderstöd för kulturprojekt I/II 

2018. 

Dnr Se bilaga 

206-235 Kud 

Ledamot Karin Eklund anmälde jäv under behandlingen av ansökan nr 

29 Mariehamns gröna kulturarv. Jäv godkändes och Eklund deltog inte i 

beslutet.  

 

Beslöts att fördela understöd enligt bilaga 1. Fördelningen belastar  

BM 51600, penningautomatmedel för kulturell verksamhet. 

 

Nr 44 

Bordlagd del av ansökan om verksamhetsunderstöd  

Sällskapet Bel Canto. 

KUD 2017/329 

236 Kud 

Beslöts att bevilja föreningen Sällskapet Bel Canto Alandia r.f. ett 

tilläggsanslag om 3 000 euro för ökade hyreskostnader i samband med 

ibruktagande av ytterligare utrymmen från augusti till december 2018. 

Stödet utbetalas efter inlämnat hyresavtal och belastar BM 51600.  

 

Nr 45 

Filmstrategi för Åland. 

KUD 2018/201  

Landskapets filmnämnds förslag till filmstrategi för Åland 2018-2027 

antecknades till kännedom. Strategin är inte ännu behandlad av 

landskapsregeringen.  

   

Nr 46 

Val av kulturprismottagare 2018. 

KUD 2018/91 

Beslöts att utse journalisten Eva Nyberg till mottagare av landskapets 

kulturpris 2018 med följande motivering:  

 



 2 (2) 

Som ordförande för Föglö hembygdsförening är Eva Nyberg en 

drivande kraft i föreningens förvaltning och underhåll samt 

tillgängliggörande av den unika gården Enigheten från 1700-talet, på 

Föglö. Nyberg är även redaktör för hembygdsföreningens tidskrift 

Gammalt och Nytt från Föglö i vilken Föglös historia och samtid 

dokumenteras temavis.   

I rollen som journalist bevakar och beskriver Eva Nyberg den åländska 

kulturverksamheten- och politiken genom djupdykande reportage och 

intervjuer.  Hon backar inte inför obekväma frågor och främjar därmed 

en aktiv kulturdiskussion genom sin granskning av kulturlivet på Åland. 

 

Nr 47  

Ansökningar om resestipendium. 

Dnr Se bilaga 

238-240 Kud  

Beslöts att fördela resestipendier enligt bilaga 2. Samtliga stipendier 

utbetalas mot redovisning efter genomförd resa.  

 

Nr 48 

Övriga ärenden 

KUD 2018/92  

I samband med behandlingen av ärendet om stöd till föreningen 

Sällskapet Bel Canto beslöt delegationen att initiera ett möte med 

landskapsregeringen för att diskutera möjligheten till ökad finansiering 

för Ålands Musikinstitut i syfte att utveckla verksamheten.    

 

Nr 49  

För kännedom  

KUD 2018/92 

- Eckerö Post- och tullhus har fått en ny intendent Ted Chikasha som 

börjar sitt arbete den 1 maj  

- Tjänsten som filmkommissionär är tillsatt. Titte Törnroth-Sarkkinen 

börjar sitt arbete den 2 maj  

- Nordisk expertkonferens om kultur och hälsa anordnas i Stockholm 

den 4 maj  

 

Nr 50 

Nästa möte 

 

Kulturdelegationen håller sitt nästa möte den 29 maj kl. 15.30 då bl.a 

budgeten 2019 behandlas.   

 

Som avslutning på ”vårterminen” planeras en gemensam utfärd till 

Märket preliminärt den 2 juni för att träffa representanter för Finska 

Fyrsällskapet. 

___________________________________ 

 


