
FINSTRÖMS KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Nr 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 5.10.2009 6/09

Sammanträdestid Måndagen den 5 oktober 2009 kl 19.00–20.30

sammanträdesrummer, Kommungården
Beslutande

x Boman, Ulla, ordf. 
x Englund, Linda, viceordf. 
x Lundberg, Boris 
- 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
- Lindblom, Regina, kommunstyrelsens repr. 

Paragrafer §§  53–61

Underskrifter Ordförande Sekreterare

Ulla Boman Fredrika Sundberg

Protokolljustering Godby den 5 oktober 2009

Linda Englund Boris Lundberg

Protokollet framlagt till 
påseende

Godby den 7 oktober 2009
på Finströms bibliotek

Intygar Fredrika Sundberg
sekreterare

Utdragets riktighet bestyrkes

Underskrift 



§ nr Sammanträdesdatum 5.10. 2009 Sida

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på biblioteket i Godby

den 7 oktober 2009

FINSTRÖMS KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESKALLELSE

Utfärdad den
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kallelse per mejl och post 29.09.2009

              
   2

Sammanträdestid Måndag 5 oktober 2009 kl 19.00

Sammanträdesplats Sammanträdesrummet, Kommungården

Ärenden:

53 § Konstatera laglighet och beslutförhet
54 § Protokolljusterare
55 § Föredragningslistan
56 § Understöd för skivutgivning 
57 § Anhållan om bidrag för historik 
58 § Uppsägning av tjänst 
59 § Luciainsamling 2009
60 § Semester
61 § Informationsärenden

                               Enligt uppdrag: Fredrika Sundberg, kultur- och fritidschef



§ nr Sammanträdesdatum 5.10. 2009 Sida

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 53-55 3

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kfn § 53
Beslut:
Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och 
beslutfört.

_ _ _ _ _ _

PROTOKOLLJUSTERARE

Kfn § 54
Beslut:
Linda Englund och Boris Lundberg utsågs till 
protokolljusterare.

_ _ _ _ _ _ 

FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kfn § 55
Beslut:
Föredragningslistan godkändes.

_ _ _ _ _ _ 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på biblioteket i Godby

den 7 oktober 2009



§ nr Sammanträdesdatum 5.10. 2009 Sida

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 56 4

UNDERSTÖD FÖR SKIVUTGIVNING 

Kfn § 56

Valdemarsällskapet gav 30 augusti ut samlingsskivan 
”Walton Grönroos – Live” med inspelningar från konserter 
som Walton Grönroos gett på Åland. Skivan är unik och 
har ett stort värde för Finström eftersom den 
uppmärksammar en av kommunens största 
kulturpersonligheter. 
Sällskapet har inte tidigare erhållit stöd för utgivningen 
från Finströms kommun.
Kultur- och fritidsnämnden har 1.600 euro kvar att fördela i 
understöd till sammanslutningar (kulturbidrag).

Kultur- och fritidschefens förslag:
Valdemarsällskapet tilldelas 800 euro för finansieringen av 
skivutgivningen.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på biblioteket i Godby

den 7 oktober 2009



§ nr Sammanträdesdatum 5.10. 2009 Sida

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 57 5

ANHÅLLAN OM BIDRAG FÖR HISTORIK

Kfn § 57
Bilaga 1
Ålands telehistoriska förening anhåller om bidrag för 
utgivningen av en historik om den åländska telefonin i 
allmänhet och om livet för de åländska telefonisterna i 
synnerhet. Kostnadskalkylen för utgivningen är på 18.623 
euro och föreningen anhåller om 4.000 euro i bidrag. 
Boken ger en tillbakablick på utvecklingen vad gäller 
teknik, centralernas uppbyggnad och telefonbolagen på 
Åland. Stommen i boken bygger på intervjuer med 
personer som arbetat som telefonister och med deras 
anhöriga.
Finström uppmärksammas i historiken. En av Ålands 
första centraler fanns i Godby.
Ålands telehistoriska förening har bidragit med material till 
årets utställning i Knorringmuseet där temat var 
kommunikation.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Ålands telehistoriska förening beviljas 200 euro för 
utgivningen av historiken.

Beslut:
Ålands telehistoriska förening beviljas 300 euro för 
utgivning av historiken.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på biblioteket i Godby

den 7 oktober 2009



§ nr Sammanträdesdatum 5.10. 2009 Sida

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 58 6

UPPSÄGNING

Kfn § 58
Vaktmästaren vid Breidablick, Harri Hykkyrä, har sagt upp 
sig och slutar sista november 2009. Sedan tidigare är 
städtjänsten för Breidablick obesatt till följd av att 
tjänsteinnehavaren beviljats sjukpension.
Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för driften av 
Breidablick vari ingår städning och vaktmästare, Ålands 
idrottscenter sköter bokningarna och tekniska nämnden 
underhållet av byggnaden.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Nämnden befriar Harri Hykkyrä från tjänsten som 
vaktmästare vid Breidablick från och med första december 
2009.
Nämnden ger kultur- och fritidschefen i uppdrag att utreda 
möjligheten förutsättningarna att införliva även städ- och 
vaktmästartjänsterna för Breidablick i avtalet med 
nuvarande samarbetspart för skötseln av 
fritidsanläggningarna. En kostnadskalkyl tas fram liksom 
för- och nackdelar samt en beskrivning över 
arbetsuppgifterna.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på biblioteket i Godby

den 7 oktober 2009



§ nr Sammanträdesdatum 5.10. 2009 Sida

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 59 7

LUCIAINSAMLINGEN 2009

Kfn 59
Godby Rotaryklubb genom Inger Rosenberg-Mattsson 
anhåller om att medlen från årets luciainsamling går till 
Rotarys världsomspännande insamling för att utrota polion 
i världen. Just nu finns polio i fyra länder i världen.
Luciainsamlingen sker i samband med framröstningen av 
Finströms Lucia.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Årets luciainsamling sker till förmån för Rotarys insamling 
för att utrota polio.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på biblioteket i Godby

den 7 oktober 2009



§ nr Sammanträdesdatum 5.10. 2009 Sida

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 60 8

KULTUR- OCH FRITIDSCHEFENS SEMESTER

Kfn 60
Kultur- och fritidschefen anhåller om semester 22 
december–6 januari.

Beslut:
Anhållan beviljades.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på biblioteket i Godby

den 7 oktober 2009



§ nr Sammanträdesdatum 5.10. 2009 Sida

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 61 9

INFORMATIONSÄRENDEN

Kfn § 61
Ekonomiskt utfall per sista augusti
Kultur- och fritidsnämndens utfall per sista augusti är 
437.805 euro vilket är 54,7 procent av budgeterade medel. 
Intäkterna uppgår till 21.791 euro (53,6%), utgifterna till 
459.597 euro (54,43%)

Kommunens nya hemsida
Presentation av förslaget till ny hemsida för Finströms 
kommun.

Leader Åland
Rapport från nämndens infoträff kring Leader Åland 8 
september i Kommungården.

Breidablick - Kst §274/16.9.2009
Området bakom brandstationen - Kst §284/16.9.2009
Biblioteksfunktionär - Kst §293/30.9.2009

Kultur- och fritidschefens förslag:
Informationen antecknas till kännedom.

Beslut:
Förslaget godkändes.
Nämnden anordnar en infoträff om Leader Åland för 
föreningar i Finström i Kommungården 26 eller 28 oktober 
kl 19.00. Föreningarna kallas per brev.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på biblioteket i Godby

den 7 oktober 2009




