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Ärende/Dnr/Exp.

Beslut

Nr 57
Protokolljustering
Dagens mötesprotokoll justeras tisdagen den 21 maj 2019.
Nr 58
T.v.å från den 1.11.2018:
Ansökan om projektunderstöd.
KUD 2018/226
239 Kud
Beslöts att bevilja arbetsgruppen för Kunskapens Hus ett understöd om 5
000 euro för förprojektering av Kunskapens hus. Kulturdelegationen
påtalar vikten av att tydliggöra syfte och målgrupp för Kunskapens hus,
gärna med utgångspunkt i och fokus på det lokala kulturarvet och med
professionell hjälp. Delegationen ser det även önskvärt att Kunskapens
hus etablerar samarbete med Lappo museum.
Nr 59
Kreativa barn.
KUD 2018/ 217
Kulturdelegationen antecknade sig förslaget till plan för höstens upplägg
av verksamheten till kännedom samt beslöt att utannonsera tjänsten som
projektledare.
Nr 60
T.v.å från den 11.4.2019:
Fördelning av landskapsunderstöd för kulturprojekt I/II
2019.
Dnr Se bilaga
240-241 Kud
Beslöts att fördela stöd för bordlagda ansökningar enligt bilaga 1.
Nr 61
Ålands kulturdelegations kulturpris.
KUD 2019/176
Beslöts att anta följande stadgar för Ålands kulturdelegations kulturpris:

2 (3)
Kulturpriset är ett erkännande för värdefulla insatser inom det
konstnärliga och kulturella verksamhetsområdet.
•
•
•
•
•
•
•

Priset kan tilldelas huvudsakligen en person eller grupp,
organisation, eller förening
Mottagare av kulturpris ska ha anknytning till Åland
Vid val av kulturprismottagare beaktas en spridning mellan de
konstnärliga områdena samt ett genusperspektiv
Kulturpriset kan bara tilldelas samma mottagare en gång
Utdelningen sker årligen inom ramen för Ålands
kulturdelegations budgetanslag
Kulturpriset utgörs för närvarande av 5 000 euro jämte diplom
Kulturpriset överlämnas av kulturdelegationen på Ålands
självstyrelsedag den 9 juni

Nr 62

Ålands kulturdelegations kulturpris 2019.
KUD 2019/176
Beslöts att utse etnologen Conny Andersson till mottagare av Ålands
kulturdelegations kulturpris 2019 om 5 000 euro med följande
motivering:
Ålands kulturdelegation vill lyfta fram Conny Anderssons insatser som
frilansande etnolog inom folklivsforskning. Hans arbete har resulterat i
många beskrivningar om ett svunnet Åland, skildringar som
dokumenterar minnen och kunskap som snart kan gå förlorad.
Som specialintresse har Andersson gamla fotosamlingar och han har
utvecklat en särskild förmåga att leta fram fotografier och fakta med
Ålandsanknytning i olika arkiv. Conny Andersson är även ordförande i
föreningen Ålandsforskarna.
Andersson är en flitigt engagerad föredragshållare och sprider på så sätt
kunskapen om den åländska historien.
Nr 63
T.v.å från den 31 januari 2019:
Reviderade riktlinjer för delegationens stöd och stipendier.
KUD 2018/218
Beslöts att godkänna reviderade riktlinjer för arbets- och kulturstipendier
enligt bilaga 2 och 3. I övrigt bordlades förslag till riktlinjer för
projektunderstöd, resestipendier och riktlinjer för utgiven litteratur.
Nr 64
Samarbete kring residensverksamhet; Stiftelsen Grez-surLoing
KUD 2019/186
Konstaterades att ärendet om samarbete kring residensverksamhet med
stiftelsen Grez-Sur-Loing överförs och behandlas av Ålands
landskapsregering. Kulturdelegationen förordar ett samarbete enlighet
med delegationens beslut av den 21 mars 2019. Konst-, litteratur- samt
film- och medienämnden har hörts i ärendet.
Nr 65
Ansökan om resestipendium.
KUD 2019/225
242 Kud

3 (3)
Beslöts att bevilja arkitekt och landskapsarkitekt Tiina Holmberg ett
resestipendium om 1 000 euro för att delta i Moscow Flower Festival i
samband med en finalplats i den internationella design-tävlingen Master
Class för parkdesign, två-tre resor planeras under perioden 10.6-6.9.2019.
Stipendiet utbetalas efter genomförda resor mot inlämnad redovisning.
Nr 66
Förfrågan om jämställdhetsplan.
KUD 2019/18
Ålands ombudsmannamyndighet efterfrågar kommunernas och
landskapets myndigheters senaste version av jämställdhetsplan samt
likabehandlingsplan. Syftet är att kartlägga hur det står till med
kommunernas och landskapets myndigheters jämställdhetsplanering.
Om kommunen/myndigheten har färre än 30 anställda finns inget
lagstadgat krav på jämställdhetsplan. Kommunerna/myndigheterna ska
gärna informera om att man inte har en jämställdhetsplan med hänvisning
till att man faller under 30-strecket.
Beslöts att kulturdelegationen antecknar sig förfrågan till kännedom och
konstaterar att Ålands kulturdelegation inte har någon antagen
jämställdhetsplan med hänvisning till att kulturdelegationen har färre än
30 anställda. Däremot framhålls främjande av jämställdhet i
kulturdelegationens riktlinjer för stipendier och understöd samt i
landskapets kulturpolitiska program.
I övrigt följer kulturdelegationen landskapsregeringens policy för
jämställdhet.
Nr 67
Övriga ärenden.
KUD 2019/18
243 Kud
-

-

-

Teater Kulings anhållan om omdisponering av beviljat
verksamhetsstöd har bifallits, David Mamets moderna klassiker
”Oleanna” uppförs samt barnteatern Mamma Mu och Kråkan.
Maria Mäntylä har accepterat förfrågan om att vara medlem och
åländsk representant i Åbo Svenska Teater regionråd 2019-2020.
Jenny Carlstedt anhållan om senareläggning av uppförandet av
planerad konsertturné, för vilken Carlstedt erhöll ett
kulturstipendium, har bifallits. Konsertturnén uppförs under våren
/sommaren 2020.
Kultur- och Kongresshus Alandicas förfrågan om samarbete kring
Cirkus Cirkör.

Nr 68
Nästa möte
Nästa möte hålls den 13 juni 15.30.
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