
  

PROTOKOLL 

 

Nummer Sammanträdesdatum 

9 12.5.2022 

 Kl.15.30-18.

 

Protokoll fört vid kulturdelegationens möte  

      

      
Närvarande 

AHK, EF, J-EB, UL, SW, 

Jan-Ole Lönnblad, kulturchef (från kl. 

16.00) 

 

KL. 15.30-16.30: 

Jonna Kevin, jenny Carlstedt, Guy 

Schåman, Hanna Kivioja 

Grete Sneltvedt (från kl. 16) 

Frånvarande 

JL 

Justerat 

18.05.2022 

Ordförande 

Anita Husell-Karlström  

      

 

 

…………………………………………………… 

Föredragande 

Yvonne Törneroos 

 

 

      

…………………………………………………… 

Protokollförare 

Yvonne Törneroos 

      

 

 

……………………………………………………. 

 

Nr 38 

Protokolljustering  

Dagens mötesprotokoll justeras den 18 maj 2022.  

 

Nr 39 

Möte med initiativtagare till skrivelse om 

barnkultur. 

KUD 2021/458 

Kulturdelegationen träffade undertecknare till den skrivelse om barnkultur och 

diskuterade innehållet i skrivelsen. Informationen antecknades till kännedom.  

Kulturdelegationen drar upp   ramarna för det upptagna anslaget för kultur på beställning 

kopplat till erfarenheterna från projektet Kreativa barn samt till diskussionen med 

initiativtagarna. 

 

Nr 40  

Stipendier till vinnande bidrag i 

novelltävlingen Åland Skriver. 

KUD 2022/207 

Tre vinnande bidrag korades vid utdelningsceremonin av novelltävlingen Åland Skriver 

den 23 april 2022. Första pris om 4 000 euro tilldelas Camilla Lindberg för novellen ”Ur Far 

Johannes album”. 

 

Andra pris om 2000 euro tilldelas Jorunn Lavonius för novellen ”Tiny happy dream house” 

Tredje pris om 2 000 euro tilldelas Lucas Hermans för novellen ”I väntan på guding”. 

Vinnaren Camilla Lindberg  utsågs att delta i kursen “Att skriva roman” som hålls på 

Nordens Folkhögskola på anrika Biskops-Arnö under ledning av författaren Andrzej Tichý 

den 1–5 augusti 2022. 



 

 

 

  
2 (2) 

Beslöts att anteckna sig vinnarna till kännedom. Stipendiesummorna samt kursen vid 

Biskops-Arnö belastar BM 51600, Åland 100. 

 

Nr 41  

Begäran om utlåtande; Ålands 

förvaltningsdomstol. 

KUD 2021/445 

198 Kud  

Beslöts att på begäran från Ålands förvaltningsdomstol redogöra för hanteringen av 

Teater Alandicas ansökan om verksamhetsstöd 2022 samt besvara de grunder som 

framförts för Teater Alandicas besvär enligt bilaga 1.  

 

Ersättare Jan-Erik Berglund anmälde jäv under behandlingen av ärendet, jäv godkändes 

och Berglund deltog inte i behandlingen.  

 

Nr 42 

Ansökan om resestipendium. 

KUD 2022/204 

199 Kud 

Beslöts att musikgruppen Tidens Brus beviljas ett resestipendium under solidariskt ansvar 

om 1 700 euro för att delta i Wild Atlantic Way Shanty Festival på Irland den 13-20.6.2022. 

Bidraget ska täcka flygresor och hotellkostnader i samband med resan. Transporter och 

dagtraktamenten är ej beaktade i förslaget. 

Stipendiet utbetalas mot redovisning efter genomförd resa.   

 

Nr 43 

Till Kännedom. 

KUD 2022/89  

• Lasse Sundblom har beviljats förlängd redovisningstid för stipendium om 4 000 

euro för att digitalisera musikskatter från Socis- och Miramartiden.  

• Föreningen SKUNK har meddelat att projektet Åland 100 år - skärgårdsungdomar 

möts, senareläggs då skolorna har svårt att frigöra tid för projektet under våren.  

• Föreningen Kappsäcksteaterns verksamhet med stöd beviljat 2021 är förändrad. 

Föreningen återbetalar enligt överenskommelse ej nyttjat stöd från år 2021 om 

2000 euro. 

• Förbundet Ålands Sjödagar har meddelat att man upphör. Beviljat och utbetalt 

verksamhetsstöd om 8 000 euro återbetalas.  

 

Nr 43  

Nästa möte  

Nästa möte hålls den 2 juni. Vid mötet diskuterar delegationen budgeten 2023 samt 

beslutar om PM om kulturpolitisk strategi att överlämnas till kulturministern.  

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 


