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Ärende/Dnr/Exp.

Beslut

Nr 1
Protokolljustering
Dagens mötesprotokoll justeras tisdagen den 6 februari kl. 14.30.
Nr 2
Möte med skolledare i åländska grundskolor.
KUD 2018/87
Beslöts att ge kulturplaneraren i uppdrag att sammanställa synpunkter
som framkommit under mötet.
Kulturdelegationen tillsätter en arbetsgrupp att specificera uppdraget
utifrån aspekter som finansiering av kulturverksamhet i skolorna,
produktion av programutbud, koordinering av befintlig kulturverksamhet
för barn och unga, ledning av kulturverksamheter i skolor samt
logistikfrågor.
En inventering och kartläggning av nuvarande kulturverksamheter för
barn och unga både i och utanför skoldagen samt behov, bör föregå
inrättandet av en tjänst som kulturkoordinator/samordnare.
Nr 3

Val av representant för Ålands penningautomatförenings
fördelningsråd.
KUD 2018/88
3 Kud
Beslöts att utse kulturdelegationens ordförande Krister Norrgrann som
representant för kulturen i Ålands penningautomatförenings
fördelningsråd för perioden 2018-2019. Som ersättare för samma period
utsågs ledamot Anita Husell-Karlström.
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Nr 4
Tillsättande av litteraturnämnden.
KUD 2018/89
4 Kud
Beslöts att tillsätta litteraturnämnden för perioden 2018-2019 enligt
följande:
Gustaf Widén, journalist
Annika Andersson, bibliotekarie
Jan-Erik Berglund, journalist
Lina Antman, kulturarbetare och
Aslög Granlid, lärare
Nämnden utser inom sig ordförande samt viceordförande.
Kulturbyråns tjänstemän fungerar som nämndens sekreterare. Nämndens
uppgift är att verka som kulturdelegationens sakkunnigorgan och
därigenom bl.a.ge utlåtande i delegationens ansöknings- och andra
ärenden. Nämnden nominerar även mottagare till Nordiska rådets
litteraturpris och Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris som
delas ut årligen.
Nämnden arvoderas enligt särskilt beslut som för närvarande är 100 euro
per möte för ordförande och 75 euro per möte för övrig medlem.
Nr 5
Budgetdisposition 2018.
KUD 2018/90
Det totala anslaget i landskapets budget under budgetmoment 51600 är
1 550 000 €. Totalt ansvarar kulturdelegationen för 1 170 000 €.
Beslöts att kulturdelegationen disponerar budgeten för år 2018 enligt
följande:
- Renovering av ungdomslokaler och byagårdar ca 58 000 €
- Verksamhetsunderstöd till föreningar och organisationer, inkl.
bildningsförbunden ca 765 300 € + 115 000
- Projektmedel ca 90 000 €
- Stipendier ca 110 000 €
- Övr. utgifter, omfattande kulturpris, självstyrelsefirande, kultur i
vården mm ca 31 700 €
Nr 6
Kulturpris
KUD 2018/91
8 Kud
Kulturdelegationen beslöt att inhämta förslag till reviderade riktlinjer för
landskapets kulturpris om 4 000 euro, av konst- och litteraturnämnden
samt de sakkunniga inom musikområdet. Nämnderna ges samtidigt
tillfälle att ge förslag på mottagare av kulturpriset 2018.
Nr 7
Skrivelse
KUD 2018/91
5 Kud
Författaren Sonja Nordenswan har uppmärksammat kulturbyrån på
problemet för åländska och finlandssvenska författare att nå ut till
bibliotek i Sverige.
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Kulturdelegationen beslöt att anordna ett seminarium med tema
litteratur under vilket denna fråga kan tas till diskussion. Seminariet
förläggs till november.
Kulturbyrån ges i uppdrag att efterhöra möjligheter att samarbeta kring
seminariet med andra aktörer.
Nr 8
Ansökan om resestipendium.
KUD 2018/61
6 Kud
Beslöts att avslå Simon Bertmans ansökan om resestipendium om 8 500
för resor samt produktionskostnader för utställning av projektet ”Textile
biking”. Ansökan avslås då sökande inte uppfyller kriterier om
hemmahörande och verksam på Åland.
Nr 9
Ansökan om resestipendium.
KUD 2018/3
7 Kud
Beslöts att bevilja arbetsgruppen Ainogalan/ Katrina kammarmusik ett
resestipendium om 800 euro för resa och uppehälle, för att delta i
Ainogalan med Figaro 1917. Aleksanderteaterns tävling om 2017-2018
års bästa operaföreställning anordnas den 12-15.1.2018. Beviljat
stipendium utbetalas mot redovisning.
Nr 10
För kännedom
ÅLR 2018/92
•
•
•
•
•

Ett utbildningstillfälle för idrotts- och kulturföreningar om den
nya dataskyddslagen hålls den 12 och 14 februari.
En ny konstnämnd har tillsatts för perioden 2018-2021
Kulturbyråns besök till undervisnings- och kulturministeriet i
Helsingfors den 24 januari
Tillsättande av kommitté för utarbetande av förslag till
mediepolitiskt program
Kulturbyråns deltagande i Nordisk kulturpolitisk dag om
inkludering i Stockholm den 29 januari

Nr 11
Övriga ärenden
ÅLR 2018/92
Beslöts att hålla ett extra möte för att diskutera erfarenheterna av
studiebesöket till Umeå under hösten 2017. Kulturplaneraren får i
uppdrag att ordna ett lunchmöte.
Nr 12
Nästa möte
Nästa möte hålls tisdagen den 13 februari kl. 15.30.
Kulturdelegationen beslutar om fördelning av verksamhets- och
investeringsstöd 2018 samt vistelsestipendier 2018.
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