
 PROTOKOLL 
 Nummer Sammanträdesdatum 
 9 13.6.2019  
                                                                                                                             kl. 15.30-19.30  

 
 

Närvarande Frånvarande Justerat 

KN-HL-AHK-SFS (till kl.19.15 nr74)     18.6.2019 

-KE-LA- PS (till kl. 17.00 nr 72) 
Jan-Ole Lönnblad, kulturchef  

Lykke Pörtfors (nr 70) 

Elspeth Randelin (nr 70 ) 
   

Ordförande Föredragande Protokollförare 

Krister Norrgrann  Yvonne Törneroos  Yvonne Törneroos  

 

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

 
Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 69  

Protokolljustering 

Dagens mötesprotokoll justeras tisdagen den 18 juni 2019.  

 

Nr 70 

Information om Skapande skola.  

KUD 2019/18 

Lykke Pörtfors, handläggare för Skapande skola vid Kulturrådet i 

Sverige var inbjuden att berätta om stödformen Skapande skola.   

 

Kulturdelegationen antecknade sig informationen till kännedom.  

 

Nr 71 

T.v.å från 11.4.2019:  

Ansökan om projektunderstöd.  

Dnr Se bilaga 

250-251 Kud 

Beslöts att fördela projektunderstöd enligt bilaga 1.   

 

Nr 72 

T.v.å från 9.5.2019: 

Reviderade riktlinjer för delegationens stöd och stipendier. 

KUD 2018/218 

Beslöts att godkänna förslaget till reviderade riktlinjer för projektunder-

stöd och resestipendier samt riktlinjer för utgiven litteratur med de 

ändringar som framförts under mötet, enligt bilagor 2, 3 och 4   

 

Nr 73 

Ansökan om resestipendium. 

Dnr Se bilaga 

252-254 Kud 

Ordförande Krister Norrgrann anmälde jäv vid behandlingen av Gunilla 

Wahlstens ansökan. Jäv godkändes inte.  

 

Beslöts att fördela resestipendium enligt bilaga 5. 

 

 



 2 (2) 

Nr 74 

Budget 2020. 

KUD 2019/231 

Delegationen höll en inledande budgetdiskussion. Ärendet återupptas vid 

mötet i augusti.  

 

Nr 75  

För kännedom. 

KUD 2019/18  

 

- Samarbete kring residensverksamhet; Stiftelsen Grez-sur-Loing, avtal 

har undertecknats. 

- Niclas Warius anhållan om senareläggning av genomförande av 

utställningen Vanitas Alandia, för vilken Warius erhöll ett 

kulturstipendium, har bifallits. Utställningen ordnas under 2021.  

  

Nr 76  

Riktlinjer för vistelsestipendium i Grez-sur-Loing. 

KUD 2019/232 

 

Beslöts att Ålands kulturdelegation beviljar ett vistelsestipendium på 

Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing samt tillgång till ateljé under en eller 

två månader per år. Vistelsetiden är februari-mars.  

 

I vistelsestipendiet ingår hyreskostnad, ett arbetsstipendium om 1 700 

euro per månad samt ett resebidrag på 500 euro.  

 

Stipendium kan sökas av konstnärer som är bosatta på Åland och 

verksamma inom visuell konst, litteratur, musik och scenkonst. Sista 

ansökningsdag är den 15 september. 

 

Nr 77 

Nästa möte  

Nästa möte hålls tisdagen den 20 augusti kl. 15.30 

 

Följande mötesdatum föreslås för höstens arbete;  

- tisdagen den 17 september kl. 15.30 

- tisdagen den 22 oktober kl. 15.30 

- tisdagen den 19 november kl. 15.30 

- tisdagen den 17 december kl. 15.30 

_________________________________ 

 


