
FINSTRÖMS KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Nr 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24.01.11 1

Sammanträdestid Måndagen den 24 januari 2011 kl 19.00-21.00

Kommungården, sammanträdesrummet
Beslutande

x Boman, Ulla, ordf. 
x Englund, Linda, viceordf. 
- Lundberg, Boris 
x Rögård, Inga-Lill 
- Granberg, Kristian
- Pastoor, Frederik 
- Johns, Elof 

- Andersson, Siv 
- Nordberg, Roger
- Holm, Peter 
- Lundberg, Kie
- Wiktorsson, Åke
- Förström, Dan
x Eklund, Fjalar

Föredragande x Sundberg, Fredrika, kultur- och fritidschef 

Övriga närvarande
x Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr. 
x Håkan Lundberg, IFFK § 6
x Gunder Andersson § 6
x Daniel Melander § 6

Paragrafer §§  1-13

Underskrifter Ordförande Sekreterare

Ulla Boman Fredrika Sundberg

Protokolljustering Godby den 24 januari 2011

Kristian Granberg Fjalar Eklund

Protokollet framlagt till 
påseende

Godby den 26 januari 2011
på Finströms bibliotek

Intygar Fredrika Sundberg
sekreterare

Utdragets riktighet bestyrkes

Underskrift 



§ nr Sammanträdesdatum 24.01.2011 Sida 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på biblioteket i Godby

den 26 januari 2011

FINSTRÖMS KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESKALLELSE

Utfärdad den
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kallelse per mejl och post 17.01.2011

              
   2

Sammanträdestid Måndag 24 januari 2011 kl 19.00

Sammanträdesplats Kommungården, sammanträdesrummet

Ärenden:

1 § Konstatera laglighet och beslutförhet
2 § Protokolljusterare
3 § Föredragningslistan
4 § Godkännande av fakturor 2011
5 § Budget och verksamheten 2011
6 § Verksamhetsbidrag 2011
7 § Anhållan om understöd Föreningen Norden
8 § Anhållan om bidrag IFK Mariehamn hockey
9 § Flagga
10 § Kultur- och fritidschefens semester
11 § Informationsärenden
12 § Nästa möte

- - - - - - - - - - - - - - -

13 § Knorringmuseet

                               Enligt uppdrag: Fredrika Sundberg, kultur- och fritidschef



§ nr Sammanträdesdatum 24.01.2011 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 1–3 3

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kfn § 1
Beslut:
Mötets konstaterades vara beslutfört och lagenligt 
sammankallat.

_ _ _ _ _ _

PROTOKOLLJUSTERARE

Kfn § 2
Beslut:
Till protokolljusterare valdes Kristian Granberg och Fjalar 
Eklund.

_ _ _ _ _ _ 

FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kfn § 3
Beslut:
Godkändes med följande tillägg:
13 § Knorringmuseet

_ _ _ _ _ _ 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på biblioteket i Godby

den 26 januari 2011



§ nr Sammanträdesdatum 24.01.2011 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 4 4

GODKÄNNANDE AV FAKTUROR 2011

Kfn § 4
Nämnden bör fastställa vem som har rätt att godkänna 
kultur- och fritidsnämndens fakturor 2011.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Kultur- och fritidschef Fredrika Sundberg har rätt att 
godkänna fakturor 2011. I dennes frånvaro kan fakturor 
godkännas av barn- och ungdomsbibliotekarie Ann-
Christin Sjölund och fritidsledare Mattias Andersson.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på biblioteket i Godby

den 26 januari 2011



§ nr Sammanträdesdatum 24.01.2011 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 5 5

BUDGET OCH VERKSAMHETEN 2011

Kfn § 5
Nämnden informeras om budgetramen och 
verksamhetsförutsättningarna för 2011.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Informationen antecknas till kännedom.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på biblioteket i Godby

den 26 januari 2011



§ nr Sammanträdesdatum 24.01.2011 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 6 6

VERKSAMHETSBIDRAG 2011

Kfn § 6
Bilaga 1
Kultur- och fritidsnämnden ska inom februari månad ta 
beslut om verksamhetsbidrag till föreningar i kommunen. 
Tio ansökningar har inkommit enligt sammanställningen i 
Bilaga 1. Ålands folkdansares ansökan har överförts till 
behandlingen av kulturbidrag eftersom den gäller stöd för 
utgivning av historik.

Representanter för IFFK informerade om föreningens 
ansökan om verksamhetsbidrag.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Ärendet återremmitteras för vidare beredning.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på biblioteket i Godby

den 26 januari 2011



§ nr Sammanträdesdatum 24.01.2011 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 7 7

FÖRENINGEN NORDEN ANHÅLLAN OM VERKSAMHETSUNDERSTÖD

Kfn § 7
Föreningen Norden på Åland anhåller om stöd för sin 
verksamhet 2011. Föreningen anhåller om 0,25 
euro/invånare vilket för Finströms del innebär 620 euro. 
Föreningen handhar projekt som Nordjobb, Nordiska 
biblioteksveckan, vänortssamarbete. Finströms bibliotek 
och Källbo skola deltar årligen i biblioteksveckan.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Föreningen Norden på Åland beviljas inget 
verksamhetsunderstöd för 2011 eftersom nämnden 
prioriterar bidrag till lokala föreningar.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på biblioteket i Godby

den 26 januari 2011



§ nr Sammanträdesdatum 24.01.2011 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 8 8

IFK MARIEHAMN HOCKEY ANHÅLLAN OM BIDRAG 

Kfn § 8
IFK Mariehamn ishockeysektionen anhåller om 
hyresbidrag för junior- och ungdomsishockey för säsongen 
2010-2011. Finströms del av kostnaden för istid beräknas 
till två procent eller 861,58 euro och baseras på fem aktiva 
juniorer.

Kultur- och fritidschefens förslag:
IFK Mariehamns, ishockeysektionen, beviljas inte bidrag 
för verksamheten 2010–2011 eftersom nämnden 
prioriterar bidrag till lokala föreningar.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på biblioteket i Godby

den 26 januari 2011



§ nr Sammanträdesdatum 24.01.2011 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 9                                                                       9

FLAGGA

Kfn § 64 (4.10.2010)
I samband med att kultur- och fritidsnämnden beslöt att ta fram en 
speciell Finströmsvimpel (Kfn § 37 29. 4.2010) gavs kultur- och 
fritidschefen i uppdrag att ta fram förslag och prisuppgifter på en 
”officiell” flagga för Finströms kommun.
Offert har begärts in och presenteras på mötet.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Kultur- och fritidsnämnden diskuterar behovet av en flagga och tar 
ställning till om en Finströmsflagga ska köpas in.

Beslut:
Kultur- och fritidsnämnden ger kultur- och fritidschefen i uppdrag 
att diskutera flaggan med kommundirektören. 

Kfn § 70 (15.11.2010)
Kommundirektören är positiv till en Finströmsflagga.

Kultur- och fritidschefens förslag:
En flagga beställs inte i detta skede eftersom nämnden nyligen 
tagit fram en Finströmsvimpel.

Beslut:
Ett nytt förslag till flaggans utformning tas fram. Nämnden beslöt 
dessutom att 100 vimplar för 8 meters stång och 30 för 12 meters 
stång beställes eftersom de vimplar som betälldes i våras är slut. 

Kfn § 9
Bilaga 2
Nya förslag till flaggans utformning har tagits fram.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Nämnden diskuterar de nya förslagen och beslutar om 
eventuell beställning.

Beslut:
En flagga beställs inte i detta skede.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på biblioteket i Godby

den 26 januari 2011
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 10                                                                     10

KULTUR- OCH FRITIDSCHEFENS SEMESTER

Kfn § 10
Kultur- och fritidschefen anhåller om semester 8-14 
februari.

Beslut:
Kultur- och fritidschefen beviljas semester enligt anhållan.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på biblioteket i Godby

den 26 januari 2011



§ nr Sammanträdesdatum 24.01.2011 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 11                                                                      11

INFORMATIONSÄRENDEN

Kfn § 11
Tjänstemannabeslut
15.12.2010/Kfn 2/2010 Avskrivning av obetalda fakturor

Ekonomisk uppföljning per sista november
Kultur- och fritidsnämndens utfall per sista november är 
531.778 euro vilket är 71,6% av budgeterat resultat på 
årsbasis. Intäkterna uppgår till 29.996 euro (72,9%), utgifterna 
till 561.774 euro (71,6%).

Landskapsandelar
Landskapsregeringen har meddelat basbeloppen för 
driftskostnaderna inom bibliotek, idrotts-, ungdoms- och 
kultursektorn för 2011. Finström har fått 49.943 euro för 
biblioteket samt totalt 60.938 euro för idrott, ungdom och kultur. 
Totalt blir landskapsandelarna 2011 för nämndens 
verksamhetsområden 110.881 euro.

Riksdagsvalets förhandsröstning i biblioteket

Sportlovsaktiviteter
Bilaga 3

Kultur- och fritidschefens förslag:
Informationen antecknas till kännedom.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på biblioteket i Godby

den 26 januari 2011
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 12                                                                   12

NÄSTA MÖTE

Kfn § 12

Kultur- och fritidschefens förslag:
Nästa möte hålls 16 februari kl 19.00.

Beslut:
Förslaget godkändes.
_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på biblioteket i Godby
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KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 13                                                                      13

KNORRINGMUSEET

Kfn § 13 
En arbetsgrupp bestående av Ulla Boman, Fredrika 
Sundberg, Eva Eriksson, Marita Thorsén och Sara 
Eriksson jobbar sommarens utställning. Upplägget blir 
enligt tidigare modell. Tre förslag till tema finns:
- mått
- sött, salt och pepprigt
- tid är pengar

Kultur- och fritidschefens förslag:
Nämnden fastslår tema för sommarens utställning i 
Knorringmuseet.
Utställningen är öppen 14 juni – 14 augusti, invigning 
söndag 12 juni kl 13.00.
Utställningsansvarig blir Eva Eriksson.

Beslut:
Arbetsgruppen utser tema för sommarens utställning. I 
övrigt godkändes förslaget.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på biblioteket i Godby

den 26 januari 2011




