
FINSTRÖMS KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Nr 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 22.03.10 3

Sammanträdestid Måndagen den 22 mars 2010 kl 19.00-20.30

Kommungården, sammanträdesrummet
Beslutande

- Boman, Ulla, ordf. 
x Englund, Linda, viceordf. 
- Lundberg, Boris 
x Rögård, Inga-Lill 
- Granberg, Kristian
x Pastoor, Frederik § 24-
- Johns, Elof 

- Andersson, Siv 
- Nordberg, Roger
x 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.   §26-

Paragrafer §§  21-29

Underskrifter Vice ordförande Sekreterare

Linda Englund Fredrika Sundberg

Protokolljustering Godby den 22 mars 2010

Peter Holm Fjalar Eklund

Protokollet framlagt till 
påseende

Godby den 24 mars 2010
på Finströms bibliotek

Intygar Fredrika Sundberg
sekreterare

Utdragets riktighet bestyrkes

Underskrift 



§ nr Sammanträdesdatum 22.3.2010 Sida 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

i biblioteket i Godby

den 24 mars 2010

FINSTRÖMS KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESKALLELSE

Utfärdad den
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kallelse per mejl och post 15.3.2010

              
   2

Sammanträdestid Måndag 22 mars 2010 kl 19.00

Sammanträdesplats Kommungården, sammanträdesrummet

Ärenden:

21 § Konstatera laglighet och beslutförhet
22 § Protokolljusterare
23 § Föredragningslistan
24 § Verksamhetsberättelse 2009
25 § Anhållan om sänkt hyra
26 § Knorringmuseet
27 § Omvandlande av semesterpremien
28 § Semester 
29 § Informationsärenden

                               Enligt uppdrag: Fredrika Sundberg, kultur- och fritidschef



§ nr Sammanträdesdatum 22.3.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 21-23 3

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kfn § 21
Beslut:
Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och  
beslutfört.

_ _ _ _ _ _

PROTOKOLLJUSTERARE

Kfn § 22
Beslut:
Peter Holm och Fjalar Eklund utsågs till protokolljusterare.

_ _ _ _ _ _ 

FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kfn § 23
Beslut:
Föredragningslistan godkändes.

_ _ _ _ _ _ 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

i biblioteket i Godby

den 24 mars 2010



§ nr Sammanträdesdatum 22.3.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 24 4

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009

Kfn § 24
Bilaga 1, Bilaga 2
Kultur- och fritidsnämndens verksamhetsberättelse ska  
vara inlämnad 6 april. De ännu preliminära  
bokslutssiffrorna visar att nämnden hålltit sig inom  
budgetramen med god marginal.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Verksamhetsberättelsen godkänns och sänds till  
kommunstyrelsen.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

i biblioteket i Godby

den 24 mars 2010



§ nr Sammanträdesdatum 22.3.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 25 5

ANHÅLLAN OM SÄNKT HYRA

Kfn § 25
Bilaga 3
IFK Mariehamns damlag anhåller om att få hyra en plan i  
Markusböle för träning tre gånger/vecka under  
grässäsongen (maj–september). Laget önskar också  
förvaringsutrymme för träningsutrustning . IFK Mariehamn 
ansöker även om att få rabatt på hyran. Normal taxa för  
träning är 58 euro inkl moms.

Kultur- och fritidschefens förslag:
IFK Mariehamn beviljas rabatt på hyran till 25 euro/träning  
vilket täcker kostnaderna för städning. 
För eventuella matcher debiteras normal taxa.
Bokningen av träningstiderna sker i samråd med IFFK  
liksom möjligheten till förvaringsutrymme.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

i biblioteket i Godby

den 24 mars 2010



§ nr Sammanträdesdatum 22.3.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 26 6

KNORRINGMUSEET 

Kfn § 26
Sommarens utställning i von Knorringmuseet har temat  
”Maskor och garn” med inriktning på stickning och  
virkning. Mellersta Finströms marthaförening har  
kontaktats för idéer och aktivitetskvällar, utställningsalster  
har efterlysts i Aktuellt i Finström, annons ska även  
införas i aprilnumret. En timanställd hjälper till med  
uppsättandet av utställningen.
Nämnden bör fastställa museets öppettider.
Mer information om upplägget ges på mötet.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Öppettiderna fastställs till 15.6–8.8 , tis-sön kl 12–16, ons 
även kl 18–20. Besök vid andra tider och efter 8 augusti  
enligt överenskommelse.  Utställningen invigs söndag 13 
juni.
Nämnden diskuterar och ger synpunkter på upplägget.

Beslut:
Förslaget godkändes. Nämnden föreslog att en av  
aktivitetskvällarna viks för barnaktiviteter samt att guiderna  
bjuds in till informationstillfälle kring sommarens  
utställning.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

i biblioteket i Godby

den 24 mars 2010



§ nr Sammanträdesdatum 22.3.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 27 7

OMVANDLANDE AV SEMESTERPREMIEN

Kfn § 27
Kommunstyrelsen har i kommunens åtgärdsplan ställt sig  
positiv till omvandlandet av semesterpremien i ledig tid  
under förutsättning att verksamheten inte blir lidande.  
Detta för att göra inbesparingar på personalkostnaderna.
Kultur- och fritidschefen anhåller om att omvandla fyra  
månader av semesterpremien i ledig tid vilket motsvarar  
fem dagar. Ledigheten tas ut som lediga fredagar under  
inkommande semesterår.

Beslut:
Anhållan godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

i biblioteket i Godby

den 24 mars 2010



§ nr Sammanträdesdatum 22.3.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 28 8

SEMESTER 

Kfn § 28
Kultur- och fritidschefen anhåller om att ta ut resterande  
semesterdagar från 2009 (fem stycken) 6–9 april samt 26  
april.
Dessutom anhålls om sommarsemester 5 juli–8 augusti  
(25 semesterdagar).

Beslut:
Anhållan godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

i biblioteket i Godby

den 24 mars 2010



§ nr Sammanträdesdatum 22.3.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 29 9

INFORMATIONSÄRENDEN

Kfn § 29
Verksamhetsstatistik för allmänna bibliotek 2009
Bilaga 4

Budgetuppföljning 
Kultur- och fritidsnämndens utfall per sista januari är 72.586  
euro vilket är 9,77 procent av budgeterade medel. Intäkterna  
uppgår till 2.243 euro (5,45%), utgifterna till 74.835 euro 
(9,54%)

Motion om fritidsverksamheten
Kommunstyrelsen har antecknat sig kultur- och fritidsnämndens  
utlåtande till kännedom och gett kommundirektören i uppgift att  
utreda frågan vidare. Kst § 49 (10.2.2010)

Vägnamn
Kommunstyrelsen har godkänt nämndens förslag på väg- och  
områdesnamn på det nya bostadsområdet bakom 
brandstationen. Kst § 77 (3.3.2010)

Mediskurser
Finströms kontaktperson har föreslagit följande kurser inför  
nästa läsår: Engelska, fortsättning, Spanska, nybörjare, Finska, 
nybörjare, Akvarellmålning, fortsättning, Tiffany (glasteknik),  
fortsättning, Fiskrätter med Karin och Ulf Eklund, Baka till jul  
och fest, Motionsgympa, Hydrobic/aquabike, Vattenpilates,  
Vattengympa för herrar, Renovera gamla möbler, Utegympa 
(våren -11), Kransbindning och juldekorationer, Vårträdgård  
(våren -11), Matlagning för herrar.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Kultur- och fritidsnämnden antecknar sig informationen till  
kännedom.

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

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

i biblioteket i Godby

den 24 mars 2010




