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Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 78  

Protokolljustering 

Dagens mötesprotokoll justeras måndagen den 26 augusti 2019.  

 

Nr 79  

Garantiföreningens för museigården Mats Mårs anhållan 

om stöd för takrenovering. 

KUD 2019/235 

255 Kud 

Beslöts att Garantiföreningen beviljas ett renoveringsstöd för taket på 

Mats Mårs om 50 % av godtagbara kostnader, dock maximalt 15 355,16 

euro inkluderande reparation av taket och därpå följande talkoarbete 

beträffande städning som föranleds av reparationen. En förutsättning för 

att stödet kan utbetalas är att renoveringen genomförs med beaktande av 

kulturbyråns/ kultarvsenhetens synpunkter. Kulturdelegationen uppmanar 

därför föreningen att kontakta kulturarvsenheten före reparationsarbetet 

inleds.   

 

Stödet kan utbetalas mot redovisning senast två år efter beviljningsåret.  

 

På väl synlig plats vid anläggningen ska en skylt finnas av vilken framgår 

att projektet delvis finansierats med penningautomatmedel. Till 

slutredovisningen av projektet ska fogas ett intyg över att skylten satts 

upp. Skylten fås avgiftsfritt från Ålands Penningautomatförening. 

 

Nr 80 

Skeppsföreningen Albanus ansökan om stöd för 

renovering; Ändring av beslut. 

KUD 2018/259 

256 Kud 

Beslöts att ändra kulturdelegationens beslut från den 31 januari så att 

beviljat understöd som gäller renoveringsarbeten på Albanus, det vill 

säga 8 400 euro, istället kan användas för övriga aktiviteter och 

förberedelser inför Tall Ship’s Race.  

 

Kulturdelegationen kan tidigast ta ställning till ytterligare stöd för de 

övriga två förberedelseåren 2020-2021 i samband med fördelning av 
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kulturstöd för år 2020. Föreningen anmodas att äska om medel för 

detta i samband med ansökan om verksamhetsunderstöd 2020. 

    

 

Nr 81 

Rapport; pilotprojektet  

Kreativa Barn/KreativaKids. 

KUD 2018/217  

Beslöts att anteckna rapporten för genomförandet av pilotprojekt 

Kreativa barn/Kreativa Kids våren 2019, enligt bifogad bilaga 1, till 

kännedom.  

 

Nr 82 

Budget 2020. 

KUD 2019/231 

Beslöts omfatta det presenterade budgetförslaget för år 2020.  

 

Nr 83 

Utbetalning av beviljat filmstöd. 

KUD 2018/211  

Beslöts att utbetala filmstödet om 30 000 euro som beviljades den 19 

september 2018 till Filmproduktionsbolaget Urban Canyons.  

 

Nr 84 

Anhållan om bidrag; Ålands lärarförening.  

KUD 2019/228 

Kulturdelegationen beslutade att ta ställning till Ålands lärarförenings 

ansökan om projektunderstöd vid behandlingen av övriga ansökningar 

om projektunderstöd som inlämnas den 15 september.  

 

Nr 85 

Nytt kulturpolitiskt program. 

KUD 2019/247 

Beslöts att hålla en inledande planeringsdag gällande nytt kulturpolitiskt 

program den 20 september. 

  

Nr 86 

Kulturpolitisk debatt.  

KUD 2019/248 

Beslöts att arrangera en kulturpolitisk debatt den 2 oktober 2019 som en 

uppföljning av motsvarande debatt som hölls i Alandica den 11 juni i år. 

 

Nr 87 

Ansökningar om resestipendier.  

Dnr se bilaga 

257-259 Kud 

  Beslöts att fördela resestipendier enligt bilaga 2.  

 

Nr 88  

Ersättning för deltagande i Åbo Svenska Teaters 

regionråd; tillägg av beslut. 

KUD 2019/182  

Beslöts att ersätta de åländska medlemmarnas resor, logi och 

dagtraktamente i samband med deltagande i Åbo Svenska Teaters 

regionråds möten.   
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Nr 89 

Nästa möte  

Nästa möte hålls tisdagen den tisdagen den 17 september kl. 15.30. 

_____________________________________ 

 


