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Sammanträdesdatum Nr 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 29.04.10 4

Sammanträdestid Torsdagen den 29 april  2010 kl 19.00-21.00

Kommungården, sammanträdesrummet
Beslutande

x Boman, Ulla, ordf. 
x Englund, Linda, viceordf. 
- Lundberg, Boris 
x Rögård, Inga-Lill fr § 33
- Granberg, Kristian
x 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 §§  30-39

Underskrifter Ordförande Sekreterare

Ulla Boman Fredrika Sundberg

Protokolljustering Godby den 29 april  2010

Protokollet framlagt till 
påseende

Godby den 3 maj  2010
på Finströms bibliotek

Intygar Fredrika Sundberg
sekreterare

Utdragets riktighet bestyrkes

Underskrift 



§ nr Sammanträdesdatum 29.4.2010 Sida 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

i Finströms bibliotek i Godby

den 3 maj  2010

FINSTRÖMS KOMMUN

Organ

SAMMANTRÄDESKALLELSE

Utfärdad den
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Kallelse per mejl och post 15.4.2010

              
   2

Sammanträdestid Torsdag 29 april  2010 kl 19.00-21.00

Sammanträdesplats Kommungården, sammanträdesrummet

Ärenden:

30 § Konstatera laglighet och beslutförhet
31 § Protokolljusterare
32 § Föredragningslistan
33 § Kulturbidrag
34 § Sommaraktiviteter
35 § Uppföljning av nämndens målsättningar
36 § Informationsärenden
-----------
37 § Kommunvimpel
38 § Kommunbladet sommarnummer
39 § Stolpreklam för kommunens marknadsföring

                               Enligt uppdrag: Fredrika Sundberg, kultur- och fritidschef



§ nr Sammanträdesdatum 29.4.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 30-32 3

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kfn § 30
Beslut:
Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och  
beslutfört.

_ _ _ _ _ _

PROTOKOLLJUSTERARE

Kfn § 31
Beslut:
Till protokolljusterare utsågs Linda Englund och Frederik  
Pastoor.

_ _ _ _ _ _ 

FÖREDRAGNINGSLISTAN

Kfn § 32
Beslut:
Föredragningslistan godkändes med följande tillägg:
37 § Kommunvimpel
38 § Kommunbladet sommarnummer
39 § Stolpreklam för kommunens marknadsföring

_ _ _ _ _ _ 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

i Finströms bibliotek i Godby

den 3 maj  2010



§ nr Sammanträdesdatum 29.4.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 33 4

KULTURBIDRAG

Kfn § 33
Bilaga 1
Ansökningstiden för kulturbidrag gick ut sista mars, beslut  
om fördelning ska tas av nämnden inom april månad.
Tio ansökningar har inkommit.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Kulturbidrag delas ut enligt förslag i Bilaga 1. Bidraget för  
midsommarstängerna föreslås höjas med 50 euro till 150  
euro eftersom kostnaden för kronpappret stigit.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

i Finströms bibliotek i Godby

den 3 maj  2010



§ nr Sammanträdesdatum 29.4.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 34 5

SOMMARAKTIVITETER

Kfn § 34
Fritidsledaren och kultur- och fritidschefen har tagit fram  
förslag till sommaraktiviteter för barn och ungdomar. 
Gemensamma aktiviteter arrangerade av fritidsledarna på  
Åland:
10.6 Sverigeresa åk 3–6, 15.6, Djurkul åk 1–3, 16–17.6  
Cykelläger till Kökar åk 4–7.
Aktiviteter för kommunens skolelever:
11.6 Gocart högstadiet, 14.6 Gocart + minigolf åk 3–6, 21–
23.6 Fotbollsskola åk 1–6 i samarbete med IFFK.
14-17.6 Färgkalas! konstkurs med Isa Hällström.
Extra aktiviteter i maj (ett tillfälle/aktivitet): ridning åk 7–9,  
fiske åk 7–9. 
Kursavgifter till självkostnadspris.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Förslaget godkänns.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

i Finströms bibliotek i Godby

den 3 maj  2010



§ nr Sammanträdesdatum 29.4.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 35 6

UPPFÖLJNING AV NÄMNDENS MÅLSÄTTNINGAR OCH IDÉER

Kfn § 35
Bilaga 2
Kultur- och fritidsnämnden gjorde i maj 2008 en lista över  
målsättningar och idéer för den nuvarande  
mandatperioden. Listan med uppföljande kommentarer  
framgår i Bilaga 2.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Nämnden diskuterar och uppdaterar målsättningarna och  
idéerna.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

i Finströms bibliotek i Godby

den 3 maj  2010



§ nr Sammanträdesdatum 29.4.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 36 7

INFORMATIONSÄRENDEN

Kfn § 36
Budgetuppföljning 
Kultur- och fritidsnämndens utfall per sista mars är  
227.598 euro vilket är 30,62 procent av budgeterade  
medel. Intäkterna uppgår till 5.437 euro (13,21%),  
utgifterna till 233.044 euro (29,71%).

Sommarvärd fritidsanläggningar 

Kommunens fastigheter
Kommunstyrelsen har gett tekniska nämnden i uppdrag att  
göra underhålls- och åtgärdsplaner för kommunens  
fastigheter inför budgetarbetet 2011 samt att utreda  
möjligheten att flytta kiosken vid Mattssons parkering.  
Kommuninvånarnas förslag till användning av de tomma  
fastigheterna efterhörs genom annons i kommunbladet.  
(Kst § 107, 31.03.2010)

Mediskurser höstterminen 2010
Vuxenutbildningsnämnden har gett klartecken för  
föälöjande kurser i Finström höstterminen 2010: Engelska,  
fortsättningskurs, italienska för nybörjare, Cantilena,  
gympa på Breidan, vattenpilates, hydrobic/aquabike,  
simteknik, tiffany, fiskrätter, akvarellmålning.

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 Finströms bibliotek i Godby

den 3 maj  2010



§ nr Sammanträdesdatum 29.4.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 37 8

KOMMUNVIMPEL

Kfn § 37
Förfrågan om att kommunen skulle ta fram en egen vimpel  
har kommit från några kommuninvånare. Lemland tog  
2008 fram en kommunvimpel som blivit populär bland  
invånarna och säljs av kommunen till självkostnadspris.

Kultur- och fritidschefens förslag:
En kommunvimpel för Finström beställs och säljs till ett  
pris som täcker kostnaderna för framtagningen. 
Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att göra  
upphandlingen enligt kommunens upphandlingsdirektiv.
Kostnaden tas från kontot övriga tjänster 55520 4470 och 
från tryckning och annonsering 55520 4350.

Beslut:
Förslaget om kommunvimpel godkändes.
Kultur- och fritidschefen gavs i uppdrag att ta fram förslag  
och prisuppgifter på en officiell flagga för Finströms  
kommun.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

i Finströms bibliotek i Godby

den 3 maj  2010



§ nr Sammanträdesdatum 29.4.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 38 9

KOMMUNBLADET SOMMARNUMMER

Kfn § 38
Aktuellt i Finström utkom 2009 med ett speciellt  
sommarnummer där aktiviteter och sevärdheter i  
kommunen presenterades. Merkostnaden för tryckning,  
högre upplaga och distribution är cirka 900 euro.  
Augustinumret av kommunbladet är dåligt utnyttjat och var  
exempelvis 2009 endast fyra sidor. Genom att dra in  
augustinumret hålls budgeten för kommunbladets  
utgivning 2010.

Kultur- och fritidschefens förslag:
Ett speciellt sommarnummmer av Aktuellt i Finströms ges  
ut även 2010 och utkommer 10 juni. Augustinumret av  
kommuninfot dras in och höstens första nummer  
utkommer 2 september.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

i Finströms bibliotek i Godby

den 3 maj  2010



§ nr Sammanträdesdatum 29.4.2010 Sida 

KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 39 10

STOLPREKLAM FÖR KOMMUNENS MARKNADSFÖRING

Kfn § 39
Kommunen har 16 platser för stolpreklam i Godby varav  
sex i dagsläget är uthyrda på helårsbas.

Kultur- och fritidschefens förslag:
De tomma platserna för stolpreklam utnyttjas för  
marknadsföring av Finströms kommun. Kultur- och  
fritidschefen får i uppdrag att tillsammans med  
kommundirektören ta fram planscherna. Kostnaden som  
är cirka 130 euro/plats belastar kontot för tryckning och  
annonsering 55520 4350. Kommunens reklam plockas 
ned om betalande hyresgäster bokar platserna.

Beslut:
Förslaget godkändes.

_ _ _ _ _ _ _

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

i Finströms bibliotek i Godby

den 3 maj  2010



Bilaga 1 Kfn § 33 (29.4.2010)

KULTURBIDRAG ANSÖKNINGAR 2010
I budgeten för 2010 finns 2. 424 euro att fördela. 500 euro har reserverats som garantisumma för eventuellt besök av Åbo svenska teater.

Bidrag för midsommarstången
Förslag

Föreningen för Norrfinström 150
Pålsbölenejdens byalag 150
Södra Finströms byalag 150
Ämnäs byalag 150
Kulturföreningen Tunagården 150
Rosengården 150
Totalt 900 euro

Övriga ansökningar
Arbetsgruppen Sx2 Productions
Ansökan gäller ungdomsfilmprojektet ”Fåglarna tittar på oss”. Projektidén är att en arbetsgrupp bestående av ungdomar utbildar andra ungdomar i fi lmskapande på Åland 
under en veckas tid i form av dagläger i juli. Filmen som produceras ska visas i skolor, på tv och i Alandica samt distribueras som dvd. Ansökt belopp 250 euro. Budgeten för  
projektet är 16.800 euro.
Handverket/Eva Eriksson
Ansökan gäller öppnande av Äppelboden i Västanträsk för försäljning av textilhantverk och äppelprodukter. Budgeten för projektet är 5.790 euro.
Michael Björklund
Ansökan gäller utgivning av boken ”Nynordisk mat med Micke”. Boken beräknas utkomma till julen 2011 med en upplaga på 2.000 exemplar. Budgeten för projektet är  
85.000 euro.
Anni Brandt
Ansökan gäller dels deltagande i Konstrundan 2010  och dels utställning i Finströms bibliotek.
Ansökan 1 avser deltagande i en sommarkurs i glasgjutning, glasskuplturer ska ställas ut i Ålands folkhögskola under Konstrundan. Totalkostnaden för kursen beräknas till  
300 euro. Ansökan 2 avser kostnaderna för utställning av en bilderbok i Finströms bibliotek. Material och utskriftkostnader beräknas till 2 40 euro.

Förslag
Arbetsgruppen Sx2 Productions 200 euro, bidraget betalas ut efter att det är säkert att projektet lockar deltagare från Finström,

marknadsföring av projektet till kommunens ungdomar kan göras via den info om sommaraktiviteter som kommunen delar ut
samt via kommunbladet.

Handverket/Eva Eriksson -, projektet kan inte anses rymmas inom ramen för kulturbidrag.
Michael Björklund 200 euro, nämnden förbinder sig att köpa fem böcker, dels till biblioteket och dels för representation.
Anni Brandt 150 euro
Totalt 1.950 (inkl garantisumman till ÅST)




