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§ 10

Dnr 2017/233-805 KS

Verksamhetsbidrag kulturföreningar 2018.
Till dagens möte har kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott bjudit in representanter för föreningen Ölands Allmogedansare. Föreningen presenterar
sin verksamhet och diskuterar tillsammans med utskottet i vilka sammanhang
föreningen skulle kunna medverka.
Kultursekreterare Maria Johanson har innan dagens möte varit i kontakt med
samtliga föreningar och informerar utskottet om den verksamhet föreningarn
haft, det ekonomiska läget i föreningarna och vad som är på gång.
Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-20 att 2018 avsätta 150 tkr till extra
stöd till föreningslivet. Tjänstepersonerna har genomfört en översyn av föreningsbidragen och föreslår att i första hand ska verksamhetsbidragen till kulturföreningarna höjas och 20 tkr avsättas för idrottsskolans verksamhet.
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar fördelning av verksamhetsbidrag till kulturföreningar 2018.
Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar
att
Justerandes sign

bevilja följande kulturföreningar verksamhetsbidrag 2018;
Utdragsbestyrkande
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Friska Viljor av IOGT NTO (bion i Löttorp) 30 tkr
Föreningen Gärdslösa Prästgård 45 tkr
Sjöfararkusten 10 tkr
Ölands Allmogedansare 12 tkr
Ölands hembygdsförbund 200 tkr
Ölands kulturminnesförening 80 tkr
Ölands Riksteaterförening 45 tkr
att

ge kultursekretaren i uppdrag att utforma verksamhetsavtalen efter
utskottets önskemål.

att

sammankallande Leif Gerhardsson undertecknar avtalen.

_____________________________

§ 11

Dnr 2018/55-867 KS

Borgholms kommuns kulturpris 2017.
Borgholms kommun har sedan 2006 årligen delat ut ett kulturpris på 10 tkr.
Priset delas ut som erkänsla för värdefulla insatser inom kulturområdet. Kulturpriset kan delas ut till enskild person, grupp, organisation eller förening
som är bosatt eller huvudsakligen verksam inom kommunen.
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott diskuterar tillsammans med ”jurymedlemmarna” Eva-Lena Israelsson och Kenth Jönsson de förslag som
lämnats på vem eller vilka som ska erhålla 2017 års kulturpris.
Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar tillsammans med ”jurymedlemmarna” Eva-Lena Israelsson och Kenth Jönsson
att

Borgholms kommuns kulturpirs 2017 tilldelas Åkerbokonstnärerna.

Motivering
Åkerbokonstnärerna är en av de äldsta, nu aktiva, konstnärsgrupperna i Sverige. Gruppen Åkerbokonstnärerna bildades 1968 på initiativ av konstnärerna
Walter Frylestam och Sture Lundgren. Åkerbo härad, där konstnärerna då
var verksamma, fick ge konstnärsgruppen dess namn.
Konstnärsgruppen har under ett halvt sekel bedrivit kulturarbete, arrangerat
utställningar och andra projekt på Öland, i resten av Sverige och världen.
Konstnärerna i gruppen är alla seriösa konstnärer där kvalitet är ett viktigt
begrepp.
Sedan 1993 har gruppen arrangerat ”Öppen ateljé”. Tanken var att ge publi-

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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ken en inblick i konstnärernas arbete och samtidigt bjuda på en större upplevelse av konsten. ”Öppen Ateljé utställningarna” är mycket uppskattade och
har lockat en stor publik genom åren och verkligen bidragit till ”att sätta norra
Öland på konstkartan”.
På grund av jäv deltar Leif Gerhardsson (S) ej i diskussion eller beslut i detta
ärende. Leif Gerhardsson lämnar sammanträdeslokalen. Mattias Carlsson
(FÖL) tjänstgör som sammankallande i denna paragraf.
Borgholms kommuns kulturpris 2017 kommer att delas ut i samband med
nationaldagsfirandet på Kaffetorpet i Borgholm den 6 juni 2018.
_____________________________

§ 12
Meddelanden.
Kultursekreterare Maria Johanson informerar om;
-

Ölands litteraturvecka som genomförts i samband med Världsbokdagen
23 april. En välbesökt, lyckad och uppskattad vecka.

-

Projektet Unika historiska Kalmar Öland

-

Landstingets nätverksträff Kulturbygget med tema samverkan med kulturskolor i Borgholm 8 juni.

-

Nationaldagsfirandet på Kaffetorpet med utdelning av kulturpriset och
medborgarskapsceremoni.

_____________________________

§ 13
Delegationsbeslut.
Kultursekreterare Maria Johanson meddelar följande delegationsbeslut;
Borgholms Båtklubb kulturbryggan 6 tkr – information och aktiviteter kring
kulturbryggan.
Borgholms bios vänner 6 tkr – konserten Öar.
Beslut
Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott beslutar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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godkänna redovisningen av delegationsbesluten.

_____________________________

§ 14

Dnr 2017/225-805 KS

Kulturprojektbidrag våren 2018.
Kulturprojektbidrag kan sökas av kulturförening som har för avsikt att genomföra enskilda projekt. Med projekt menas en avgränsad verksamhet med
start, förlopp och avslut. Ett projekt ska ha ett mål. Kulturprojektbidrag kan
även sökas för försök och utveckling inom kulturområdet.
Borgholms Blues Rockförening, Åkerbokonstnärerna, Kulturföreningen Karneval/Experimentellt kulturarv, Föreningen Ölands opera och Öland Chamber
Players har sökt kulturprojektbidrag våren 2018.
Kommunstyrelsens kultur- och fritidstutskott diskuterar ansökningarna.
Beslut
att

bevilja Borgholms Blues Rockförening 20 tkr under förutsättning att
arrangemanget genomförs, samarbetet med Kulturskolan ”Kulturskolans scen” blir verklighet och lokala band erbjuds möjlighet att framträda.

att

bevilja Åkerbokonstnärerna 10.600 kronor till jubileumsutställningen
på Himmelsberga.

att

bevilja Kulturföreningen Karneval/Experimentellt kulturarv 5 tkr till Experimentellt kulturarv Öland II under förutsättning att de utåtriktade
aktiviteterna som beskrivs i ansökan genomförs.

att

bevilja Föreningen Ölandsoperan 30 tkr till Stormaktsspelet Öland
2018 under förutsättning att spelen genomförs. Det kommunala bolaget Borgholm Energi AB har beviljat föreningen 10 tkr till projektet.

att

bevilja Öland Chamber Players festival 15 tkr i bidrag under förutsättning att festivalen genomförs. Det kommunala bolagaet Borgholm
Energi AB har beviljat föreningen 10 tkr i bidrag till festivalen.

att

kulturprojektbidragen betalats ut när projekten är genomförda och föringarna lämnat skriftlig redovisning.

På grund av jäv deltar Leif Gerhardsson (S) ej i diskussion eller beslut i detta
ärende. Leif Gerhardsson lämnar sammanträdeslokalen. Mattias Carlsson
(FÖL) tjänstgör som sammankallande i denna paragraf.
_____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 15
Nästa sammanträde.
Kommunstyrelsen kultur- och fritidsutskott nästa sammanträde blir den 4 juni
2018 klockan 15:00.
_____________________________

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

