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§ nr Sammanträdesdatum 31.10.2011 Sida 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på biblioteket i Godby

den 2 november 2011

FINSTRÖMS KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESKALLELSE

Utfärdad den
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kallelse per mejl och post 24.10.2011

              
2

Sammanträdestid Måndag 31 oktober 2011 kl 19.00

Sammanträdesplats Kommungården, Godby 

Ärenden:

67 § Konstatera laglighet och beslutförhet
68 § Protokolljusterare
69 § Föredragningslistan
70 § Grelsby kungsgård
71 § Medis kontaktperson
72 § Anhållan om hyresbidrag
73 § Anhållan om stöd 
74 § Lucia 2011
75 § Semester
76 § Omdisponering av medel
77 § Ekonomisk rapport
78 § Informationsärenden

                               Enligt uppdrag: Fredrika Sundberg, kultur- och fritidschef



§ nr Sammanträdesdatum 31.10.2011 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 67-69 3

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kfn § 67
Beslut:
Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och 
beslutfört.

_ _ _ _ _ _

PROTOKOLLJUSTERARE

Kfn § 68
Beslut:
Boris Lundberg och Kristian Granberg utsågs till 
protokolljusterare.

_ _ _ _ _ _ 

FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kfn § 69
Beslut:
Föredragningslistan godkändes.

_ _ _ _ _ _ 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på biblioteket i Godby

den 2 november 2011



§ nr Sammanträdesdatum 31.10.2011 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 70 4

GRELSBY KUNGSGÅRD

Kfn § 70
Stefan Simonsen berättar om sina planer för Grelsby 
kungsgård.

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 2 november 2011



§ nr Sammanträdesdatum 31.10.2011 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 71 5

MEDIS KONTAKTPERSON

Kfn § 71
Uppdraget som Finströms kontaktperson för Medis har varit 
utannonserat två gånger. Nuvarande kontaktpersonen Tuire 
Granesäter är den enda som visat intresse för uppdraget.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Tuire Granesäter vidtalas att sköta uppdraget till slutet av 
läsåret 2012-2013. 

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på biblioteket i Godby

den 2 november 2011



§ nr Sammanträdesdatum 31.10.2011 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 72 6

ANHÅLLAN OM HYRESBIDRAG 

Kfn § 72
IFK Mariehamn ishockey anhåller om ett hyresbidrag för barn- 
och ungdomsishockey säsongen 2011-2012. Anhållan gäller 
bidrag för ishyror i Islandia. Från Finström deltar fem juniorer. 
IFK anhåller om 1.115,08 euro i bidrag vilket motsvarar 2,6 
procent av isttidskostnaden.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Anhållan avslås med motiveringen att kultur- och 
fritidsnämnden prioriterar föreningar verksamma i Finström.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på biblioteket i Godby

den 2 november 2011



§ nr Sammanträdesdatum 31.10.2011 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 73 7

ANHÅLLAN OM STÖD 

Kfn § 73
Ridklubben Sleipner anhåller om stöd för hyra av ridbanor och 
ridhus för 2011. Fyra barn och ungdomar samt en vuxen från 
Finström deltar. Ridklubben ansöker om 175 euro vilket 
mostvarar 2 procent av årshyran. 

Kultur- och fritidschefens förslag:
Anhållan avslås med motiveringen att kultur- och 
fritidsnämnden prioriterar föreningar verksamma i Finström.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på biblioteket i Godby

den 2 november 2011



§ nr Sammanträdesdatum 31.10.2011 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 74 8

LUCIA 2011 

Kfn § 74
Finströms lucia ordnas med tjejer från Finström som går i GHS 
åk 9. I år har inte intresset varit tillräckligt stort för att en 
luciagrupp ska fås ihop. Nämnden bör därför ta ställning till om 
luciafirandet ska utgå 2011 eller om ett alternativt firande ska 
ordnas.
Om luciafirandet arrangeras görs en insamling för allmännyttiga 
ändamål i samband med detta. Nämnden beslutar om vilket 
ändmål pengarna ska gå till. De senaste åren har medlen gått 
till 2010 Röda korsets katastroffond, 2009: Godby Rotary - 
kampen mot polio, 2008: Folkhälsan i Finström - nytt hus i 
lekparken, 2007: Rädda barnen - arbetet mot trafficking, 2006: 
Power Club.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Nämnden ger kultur- och fritidschefen samt Inger Rosenberg-
Mattsson, som är ”luciamamma”, i uppdrag att undersöka 
möjligheterna till ett alternativt luciafirande. Årets insamlade 
medel går i så fall till Rädda barnens insamling för barnen i 
Östafrika.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på biblioteket i Godby

den 2 november 2011



§ nr Sammanträdesdatum 31.10.2011 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 75 9

SEMESTER 

Kfn § 75 
Kultur- och fritidschefen anhåller om semester 22.12 – 1.1.

Beslut:
Anhållan beviljades.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på biblioteket i Godby

den 2 november 2011



§ nr Sammanträdesdatum 31.10.2011 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 76 10

OMDISPONERING AV MEDEL 

Kfn § 76 
Kultur- och fritidsnämnden beslöt 15 augusti (Kfn § 54 
15.8.2011) att omdisponera medel när budgetuppföljningen för 
september är klar för att täcka den ökade kostnaden för 
Medborgarinstitutet, totalt 9.807 euro.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Kultur- och fritidsnämnden anhåller hos kommunstyrelsen om 
att få omdisponera medel som hänför sig till personalkostnader. 
Om detta godkänns skulle merkostnaden för Medis finansieras 
genom följande omdisponeringar:
4.100 euro från 35510 4740 (föreningsbidrag)
4.807 euro från 35530 4110 (personalkostnader Breidablick)
900 euro från 36010 4110 (personalkostnader elevklubb)

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på biblioteket i Godby

den 2 november 2011



§ nr Sammanträdesdatum 31.10.2011 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 77 11

EKONOMISK RAPPORT

Kfn § 77
Kommunstyrelsen ålade i budgeten för 2011 nämnderna att 
minst två gånger per år (per sista april och sista september) 
skicka upp sin budgetuppföljning till styrelsen för behandling. 
Avvikelser i budgetuppföljningen samt kända framtida 
förändringar ska redovisas.
Budgetuppföljningen för sista september 2011 visar att kultur- 
och fritidsnämndens utfall är 445.964 euro vilket är 60,5 procent 
av budgeterade medel. Intäkterna uppgår till 24.227 euro 
(77,7%), utgifterna till 470.191 euro (61,2%).
Nyttjandegraden ligger under budget. Kommunens kostnader för 
Medborgarinstitutet stiger detta år med 9.807 euro jämfört med 
budget. Nämnden finansierar ökningen genom omdisponeringar. 
Av de större utgifterna återstår rat 2 av Mediskostnaden. 
Nämnden har ingen uppfattning om den slutliga storleken på 
bidraget till Godby hallen/Godby simhall. I övrigt finns inga 
kända större förändringar som påverkar nämndens budget.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Kultur- och fritidsnämnden skickar budgetuppföljningen till 
kommunstyrelsen med ovanstående kommentarer.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på biblioteket i Godby

den 2 november 2011



§ nr Sammanträdesdatum 31.10.2011 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 78 12

INFORMATIONSÄRENDEN

Kfn § 78 
Budget 2012

Kultur- och fritidschefens företag

Kulturdelegationens besök 7 november

Kura skymning 14 november

Riksdagsvalet 2012 – förhandsröstning i biblioteket

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 2 november 2011




