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§ 25 Dnr 2020/150 868 KS

Arrangemangsbidrag hösten 2020 (kulturprogrambidrag)

Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar
bevilja följande föreningar arrangemangsbidrag hösten 2020:
Konstmajrundan 4 tkr
Borgholms bios vänner 10 tkr
Åkerbokonstnärerna 4 tkr
Bidragen beviljas under förutsättning att arrangemangen genomförs. 
Föreningarna/arrangörerna ansvar för sina egna arrangemang. Det är respektive ar-
rangörs/förenings ansvar att se till att verksamheten/arrangemanget följer myndig-
hetens råd och rekommendationer för att bidra till minskad smittspridning. 

Ärendebeskrivning
Föreningar som har för avsikt att anordna arrangemang som är öppna för alla i kom-
munen och som bidrar till ett rikare och varierat utbud för kommunens invånare och 
besökare, kan söka arrangemangsbidrag. Samarrangemang där olika föreningar 
samverkar kring ett arrangemang kommer att premieras. Bidraget kan delvis finansi-
era annonsering, marknadsföring och andra omkostnader, dock ej personalkostna-
der. 

Följande föreningar har sökt arrangemangsbidrag hösten 2020;
Konstmajrundan – Konstrunda med öppen ateljé söker 7.000 kr
Borgholms bios vänner – Jubileumskonsert Borgholms bio 100 år söker 19.200 kr
Åkerbokonstnärerna –Öppen ateljé söker 5.750 kr

Beslutsunderlag
Ansökningar från föreningarna 
Policy för bidrag till föreningar i Borgholms kommun
Riktlinjer för bidrag till föreningar i Borgholms kommun
Folkhälsomyndighetens rekommendationer

Bedömning
Föreningarna/arrangörerna ansvar för sina egna arrangemang. Det är respektive ar-
rangörs/förenings ansvar att se till att verksamheten/arrangemanget följer myndig-
hetens råd och rekommendationer för att bidra till minskad smittspridning. 

Dagens sammanträde
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar inkomna ansökningar, den 
kommunala subventioneringsgraden och ansvar för att genomföra arrangemang un-
der pågående pandemi.  

Skickas till
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Föreningen Konstmajrundan
Föreningen Borgholms bios vänner
Föreningen Åkerbokonstnärerna
Ekonomiavdelningen

______________
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