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Beslutande Föredragande Justerat 

Minister Kulturchef Omedelbart 
Tony Asumaa Jan-Ole Lönnblad 
…...……………....…......…........….. …...……………....…......…........….. 

 
Ärende/Dnr/Exp. Beslut 

 
Nr 1 

Tillsättande av en ny medlem i film- och medienämnden 

och korrigering av nämndens arvodering.  

ÅLR 2017/9448 
1 U3 

2 U3 

 

Beslöts utöka film- och medienämnden med en medlem. 

Turismutvecklare Dan Backman ingår i nämnden under resterande del av 

nämndens mandat till 31.12 2019. 

 

Samtidigt beslöts korrigera beslutet från 13.12.2017 beträffande 

nämndmedlemmarnas nuvarande mötesarvoden. Medlemmarnas 

arvoderas med 75 euro och ordföranden med 100 euro per möte i enlighet 

med beslut från 2.3.2016 (ÅLR 2016/1429) 

 

Nr 2 

Byte av medlem i Ålands kulturdelegation.  

ÅLR 2015/12312 

3 U3 

4 U3 

5 U3 

6 U3 

 

Konstaterades att medlemmen i Ålands kulturdelegation, Aino Waller, 

inte kommer att ha möjlighet att delta i kulturdelegationens arbete under 

2019 och har därför anhållit om befrielse från uppdraget. Beslöts att 

befria Aino Waller från uppdraget och utse Pekka Sonck till ny medlem 

av Ålands kulturdelegation. Samtidigt beslöts att utse Maria Svensson till 

ny ersättare för Pekka Sonck. Hon efterträder Maria Antman som begärt 

befrielse från uppdraget. 

 

Pekka Soncks och Maria Svenssons uppdrag gäller för resterande del av 

kulturdelegationens mandatperiod. Ålands socialdemokrater har hörts i 

ärendet.  
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Nr 3 

Fastställande av riktlinjer för landskapsstöd till Stiftelsen 

Ålands sjöfartsmuseum. 

ÅLR 2018/10560 

7 U3 

Beslöts i enlighet med bilaga. 

 

Nr 4 

Uppmärksammande av bronsmedaljörerna i finländska 

ligan 2018, Åland United.  

ÅLR 2019/329  

8 U3 

Beslöts att utom ansökan bevilja Åland United 3 000 euro som erkänsla 

för lagets framgångsrika säsong i den finländska damligan 2018. 

Beloppet överförs omedelbart till Åland Uniteds bankkonto utan krav på 

redovisning. 

____________________________________ 

 



Riktlinjer för verksamhetsstöd till Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum sr 

Fastställt av Ålands landskapsregering den 15 januari 2019 

 

A. Stödets syfte 

att möjliggöra för Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum att upprätthålla verksamhet i enlighet med 

stiftelsens stadgar, vilka stipulerar att stiftelsen ska upprätthålla, befrämja och stöda allmänhetens 

intresse för den åländska sjöfarten genom att samla, bevara och visa material med anknytning till 

åländsk sjöfart och genom att bedriva forsknings-, utbildnings-, rådgivnings- och 

publikationsverksamhet. Till verksamheten hör även förvaltning av det historiska segelfartyget 

Pommern. 

Vid sidan av det stöd för stiftelsens verksamhet som beskrivs nedan kan även konkret samverkan och 

samarbete komma ifråga efter särskild överenskommelse. 

B. Stödet omfattar en allmän del om 300 000 euro (2019) och en del för särskilda ändamål som kan 

beviljas mot särskild prövning  

1. Den allmän delen gäller  

• ordinarie förmedlingsverksamhet i Sjöfartsmuseet och ombord på Pommern, inklusive 

underhåll av utställningar. 

• biblioteks- och arkivverksamhet, inköp av vetenskaplig litteratur med maritimhistoriskt tema 

• administrativa kostnader såsom lokalhyror inkl. magasin, löner, städning, inköp av 

kontorsmateriel inkluderande datorer och internetlicenser för publik och administrativ 

användning. Dessutom övriga kostnader som kan hänföras till normal administrativ 

verksamhet.  

2. Stöd för särskilt ändamål som kan beviljas efter prövning gällande 

• nationella och internationella möten, seminarier, forskarkongresser och liknande med 

sjöhistoriskt tema som ordnas på Åland.  

• inköp av utställningsinredning och kontorsmöblemang.  

 

Stöd för särskilda ändamål prövas årligen av landskapsregeringen i samband med 

beredningen av landskapsbudgeten. Även i händelse av force majeure kan stöd utbetalas 

efter särskild prövning. 

3. Stöd för det historiska segelfartyget Pommern kan beviljas för  

• Löpande underhåll om maximalt 35 000 euro  

• Reparationer och renoveringar av mera omfattande slag kan beviljas stöd efter särskild 

prövning och på basis av en flerårig renoveringsplan som landskapsregeringen, Mariehamns 

stad och Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum förhandlat om och som landskapsregeringen för 

sin del har godkänt. Landskapsstödet utbetalas till Mariehamns stad och utgör maximalt 80 

procent av godtagbara kostnader.  

 

 



C. Justering av landskapsstödet  

• Den allmänna delen av verksamhetsstödet indexjusteras årligen i enlighet med 

konsumentprisindex under tre på varandra följande år under förutsättning att Ålands lagting 

beviljar tillräckliga medel. Under det tredje året justeras stödet senast den 31 maj för den 

kommande treårsperioden med beaktande av stiftelsens resultat under de tre föregående 

åren och stiftelsens allmänna finansiella situation under justeringsåret. Stiftelsens 

donationsfonder och avkastningen från dem påverkar inte verksamhetsstödets belopp. En 

första justering sker inför verksamhetsåret 2020.  

D. Stöd beviljas inte för 

• inköp till samlingarna inklusive konst och arkivalier.  

• stipendier eller annan stipendiatverksamhet såsom till exempel kostnader för gästande 

forskares resor och logi. 

• tidsbundna specialutställningar med föremål som inte hör till museets egna samlingar. 

• styrelse- och andra arvoden. 

E. Stiftelsen skall 

• Lämna in en verksamhetsplan och budget för därpå följande verksamhetsår senast under 

första delen av juni. Ansökan kan göras efter ett gemensamt möte mellan stiftelsen och 

landskapsregeringen. Mötet ordnas under maj månad. 

• Inlämna en redovisning i form av fastställd verksamhetsberättelse och fastställt bokslut 

senast i samband med att ansökan om stöd för därpå följande verksamhetsår inlämnas till 

landskapsregeringen. Uppföljning av stöd/redovisning. 

• Redovisa för hur ett eventuellt årligt överskott ska användas.  

• Meddela landskapsregeringen ifall förändringar i den planerade verksamheten sker under 

pågående verksamhetsår.  

 


