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Sammanträdestid
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Sammanträdesplats
Beslutande
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Närvarande
Frånvarande
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Övriga närvarande

Paragrafer

§ 1 – 16.

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

Kurt Fellman

Niklas Eriksson

Protokolljustering
Ort och tid

Föglö, 16.03.2020

Erik Fellman
Protokollet framlagt till
påseende. Plats och tid

Kommungården i Föglö, 17.03.2020

Intygar

Niklas Eriksson
Sekreterare
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Sammanträdestid

Onsdag 11 mars 2020 kl. 19.00.

Sammanträdesplats

Hos Kurt Fellman i Horsholma, adress: Uddarna 22.
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1
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§ 1
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§ 11
§ 12
§ 13
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§ 16

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Godkännande och komplettering av föredragningslistan
PROTOKOLL Fritids- och kulturnämndens protokoll 10.10.2019
Föredragandes allmänna information om nämndarbetet
NÄMNDENS sammanträden mandatperioden 2020-2023
JUSTERING Besluta om protokollens justering år 2020-2023
FÖRENINGAR m.m. Utse nämndens representanter åren 2020-2023
VANDRINGSLEDERNA Utse skötselansvariga för åren 2020-2023
STUDIEBESÖK/INBJUDAN av föreningar mm 2020
BUDGETEN 2020 Till kännedom
DELGIVNINGAR
KULTUR Behandlas bidragsansökningar
FOLKHÄLSAN PÅ ÅLAND Anhållan om bidrag
DEGERBY FRÅGERUNDA
Nämndens aktiviteter/verksamheter 2020

Övriga ärenden.

--------------Det justerade protokollet från sammanträdet framläggs till allmänt
påseende i kommungården fr.o.m. tisdagen den 17 mars 2020 under
ordinarie kanslitid.
---------------

Ordförande
Sekreterare
Kurt Fellman
Niklas Eriksson
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser 5 mars 2020
Föglö 5 mars 2020
Intygar

Niklas Eriksson
Sekreterare
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LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
FKN: § 1
BESLUT:
Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
__________

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
FKN: § 2
BESLUT:
Till protokolljusterare utses Erik Fellman med Beatrice Sjöberg som
ersättare.
Protokolljustering vid kommungården måndag 16 mars senast kl.
15.00.
__________
GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
FKN: § 3
BESLUT:
Föredragningslistan godkänns utan förändringar.
Nämnden beslutar dock enhälligt behandla § 13 sist då en ledamot är
jävig och då kan avlägsna sig från sammanträdet.
__________
PROTOKOLL FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDENS PROTOKOLL 10.10.2019
FKN: § 4
BESLUT:
Protokollet föranleder inga anmärkningar.
__________
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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FÖREDRAGANDES ALLMÄNNA INFORMATION OM NÄMNDARBETET
FKN: § 5
Föredragande informerar allmänt om fritids- och kulturnämndens
verksamhet, nämndarbetet och dess uppbyggnad samt vad som
förväntas av nämndmedlemmarna.
BESLUT:
Informationen antecknas till kännedom.
Sekreteraren delade till de nya medlemmarna ut de viktigaste
styrdokumenten för nämndens arbete.
__________

NÄMNDENS SAMMANTRÄDEN MANDATPERIODEN 2020-2023
FKN: § 6
Fattas beslut om nämndens sammanträden mandatperioden 20202023.
Förslag:
* Kallelse till nämndens sammanträden tillställs medlemmarna per mail
eller, till dem som så önskar, per post.
* Kallelsen undertecknas endast av föredragande.
* Nämnden håller i regel fyra sammanträden på tider som
överenskommes mellan ordförande och föredragande när ärenden
föreligger.
BESLUT:
Godkänns. Sammanträdena hålls så långt det är möjligt på onsdagar.
Samtliga ledamöter meddelar att de kan ta emot kallelsen per epost.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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JUSTERING BESLUTA OM PROTOKOLLENS JUSTERING ÅR 2020-2023
FKN: § 7
Förslag:
Protokollen justeras under mandatperioden 2020-2023 av en för varje
sammanträde utsedd protokolljusterare. För den ordinarie
protokolljusteraren utses dessutom en ersättare.
Protokollen framläggs till allmänt påseende vid en tidpunkt som utsätts
vid varje sammanträdeskallelse.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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FÖRENINGAR M.M. UTSE NÄMNDENS REPRESENTANTER ÅREN 2020-2023
FKN: § 8
Fritids- och kulturnämnden skall utse ombud/representanter för fritidsoch kulturnämnden (kommunen) vid följande föreningars och
organisationers årsmöten, stämmor m.m.;
FUIA r.f. (årsmöte 13/3)
Föglö UF r.f.
Ålands 4 H-distrikt
SKUNK r.f. (årsmöte 20/3)
Föglö Hembygdsförening r.f. (årsmöte 4/4)
Garantiföreningen för Matsmårs r.f. (årsmöte (årsmöte 30/3)
Stiftelsen för Ålands Jakt- och fiskemuseum
Stiftelsen för Ålands Jord- och skogsbruksmuseum
Representanterna skall föra kommunens talan vid årsmötena och
rapportera vid nästföljande fritids- och kulturnämndssammanträde.
BESLUT:
Utses följande representanter för hela mandatperioden;
FUIA r.f.
Niklas Eriksson
Föglö UF r.f.
Jesper Gåvefeldt
Ålands 4 H
Eva Nyberg
SKUNK r.f.
Kurt Fellman
Föglö Hembygdsförening r.f.
Beatrice Sjöberg
Garantiföreningen för Matsmårs r.f.Agita Rubina
Stiftelsen för Ålands Jakt- och fiskemuseum
Erik Raitanen
Stiftelsen för Ålands Jord- och skogsbruksmusem
Erik Fellman
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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VANDRINGSLEDERNA UTSE SKÖTSELANSVARIGA FÖR ÅREN 2020-2023
FKN: § 9
Fritids- och kulturnämnden skall besluta om bl.a. skötselansvariga för
åren 2020-2023, en ledamot per vandringsled. Under förra
mandatperioden var följande personer skötselansvariga;
- Jyddöleden
Niklas Eriksson
- Hastersbodaleden
Kurt Fellman
För iordningställande av produktion av kartor, skyltar m.m. anlitas
utomstående på timbasis och under år 2020 är nämnden dessutom
med i projektet ”Vandring på Åland” (Visit Ålands projekt för hela
Åland).
Servicemännen Tomas Lund och Ingvar Lindvall har ansvaret för det
löpande underhållet av lederna, dvs. bl.a. röjning och grästrimning.
Förslag:
Nämnden utser ansvariga, en för varje vandringsled, att tillse skötseln
av vandrings- och friluftslederna för mandatperioden 2020-2023 samt
att fungera som kontaktperson i frågor kring lederna. Ansvariga skall
kontinuerligt besöka lederna och tillse att det finns vandringskartor i
postlådorna vid ledernas början.
Fritids- och kulturnämndens sammanträden i maj respektive år inleds
med syner av vandrings- och friluftslederna turvis vartannat år så
samtliga nämndmedlemmar erhåller en uppfattning om dem.
BESLUT:
Förslaget godkänns.
Fritidsnämnden utser följande skötselansvariga för perioden 20202023;
- Jyddöleden
- Hastersbodaleden
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Niklas Eriksson
Kurt Fellman

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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STUDIEBESÖK/INBJUDAN AV FÖRENINGAR M.M. 2020
FKN: § 10
Fritids- och kulturnämnden upprätthåller en aktiv kontakt med
föreningar vars verksamhet berör idrott, ungdom, fritid och kultur
genom att bjuda in föreningsrepresentanter till nämndens möten.
Dessutom genom bevistande av främst årsmöten och studiebesök.
Fritids- och kulturnämnden bör diskutera hur upplägget skall vara
under kommande mandatperiod.
Inte att förglömma är att fritids- och kulturnämndens
verksamhetsområde till stor del är inriktat på allmän idrotts-, ungdomsfritids- och kulturverksamhet enär speciellt ungdoms- och
kulturverksamheten i huvudsak skall skötas av befintliga föreningar
med vilka nämnden inte skall konkurrera utan närmast stöda.
Flera av nämndens medlemmar är aktiva i de olika föreningarna så
kontakten går ofta också via dem.
Förslag:
Fritids- och kulturnämnden fortsätter med systemet att bjuda in
föreningar till nämndens möten samt studiebesök.
Nämnden diskuterar vilka föreningar man skall bjuda in till närmaste
tre sammanträden och/eller vilka studiebesök som kunde komma
ifråga.
Förslag; nästa möte inleds med syn av Jyddö vandringsled. Föreningar
som närmast bjuds in är Ålands 4 H-distrikt, Föglö Hembygdsförening
r.f., FUIA r.f., Föglö UF r.f. samt Garantiföreningen för Matsmårs r.f.
Nämnden besöker också lots- respektive Föglömuséet i samband med
något möte under året.
BESLUT:
Godkänns.
Nämnden beslutar också att man skall besöka Föglömuséet och
lotsmuséet i samband med något sammanträde under året.
__________
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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Fritids- o. kulturnämnden
BUDGETEN 2020 TILL KÄNNEDOM
FKN: § 11

Delges till nämndens kännedom den fastställda budgeten för år 2020.
C61 Kulturverksamhet
Budgeterad summa;

20.000 € nettodriftsutg.
0 € räntor
0 € avskrivningar

(2019; 20.000)
(2019;
0)
(2019;
0)

Inga investeringsanslag finns upptagna.
C62 Fritidsverksamhet
Budgeterad summa;

64.000 € nettodriftsutg.
0 € räntor
18.028 € avskrivningar

(2019; 70.000)
(2019;
0)
(2019; 18.361)

Inga investeringsanslag finns upptagna.
Förslag:
Antecknas fritids- och kulturnämnden till kännedom.
BESLUT:
Godkänns.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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DELGIVNINGAR
FKN: § 12
Meddelas om följande ankomna skrivelser och beslut;
Allmänt
Kfge § 67/12.12.2019; ändring av instruktionen för nämnden
Kfge § 22/30.01.2020; val av nämnd för åren 2020-2023
Idrott, ungdom, fritid
Kfge 10.12.2019; avgiftstaxorna för gym och tennis 2020
Kfge § 23/30.01.2020; val av idrottsstipendiegrupp för åren 2020-2023
Kbp § 167/27.12.2019; gymmets hyra för 2020
Kst 23.12.2019; fast.skötarnas ansvarsområden och arbetstider 2020
Kultur
Kfge 12.12.2019; avgiftstaxa för kulturen 2020,
Kst § 15/21.01.2020; val av museikommitté för åren 2020-2021
Kbp § 164/23.12.2019; Föglömuséets hyra för 2020
Kbp § 172/27.12.2019; Lotsmuséets hyra för 2020
Förutom ankomna skrivelser och beslut
kulturnämndens representanter för följande;

redogör

fritids-

och

Niklas Eriksson
Ungdomsverksamheten för åk 4-6 våren 2020,
Förslag:
Skrivelserna och besluten samt informationen antecknas fritids- och
kulturnämnden till kännedom
BESLUT:
Förslaget godkänns.
Betr. grillplatsen på Sinting (Kurt Fellman) konstateras att det ännu inte
är åtgärdat. Åtgärdas under våren.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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KULTUR BEHANDLAS BIDRAGSANSÖKNINGAR
FKN: § 13
Vid
sammanträde
den
10
december
2019
beviljade
kommunfullmäktige kulturnämnden 8.800 € att fördelas i understöd
mellan föreningar och organisationer. Därtill erhöll museikommittén
2.553 € för sin verksamhet samt 2.947 € för fastigheternas
(Föglömuséet och lotsmuséet) hyra 2020.
Nämnden har därtill möjlighet att utöka bidragssumman för 2020 med
kvarlämnade bidrag från tidigare år så att beloppet att fördela uppgår
till totalt 10.000 €.
15 (femton) bidragsansökningar (från sju sökanden) har inkommit till
Fritids-och kulturnämnden;
1. Östersocknens byalag r.f.
Ansöker om bidrag 500 € för skötsel av Gloskärs spetälskehospital.
2. Delfs Ab ansöker om följande bidrag;
a) Carlsro Cancer Run
Ett välgörenhetsinitiativ till förmån för Ålands Cancerförening.
Bidragsansökan gäller för bl.a. marknadsföring av eventet.
Projektkostnad; 950 €.
b) Storbildsskärm-event under fotbolls-EM.
Kostnadskalkyl; 2730 € inkl. köp av LED-skärm för utomhusbruk.
c) Midsommarfirande på Carlsro
Bidragsansökan gäller arvode för musiker samt hyra av teknik.
Kostnadskalkyl: 1500 – 3500 € beroende på antal musiker.
d) Firande av självstyrelsedagen på Carlsro
Kostnadskalkyl: 125 €.
e) Musikevenemang på Carlsro
Planerat datum 23 augusti.
Kostnadskalkyl: 3000 €.

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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FKN: § 13
f) Kulturbidrag för kulturella evenemang genom
trädgårdsstolar.
Kostnadskalkyl: 1250 € för inköp av 100 st stolar.

inköp

av

3. Garantiföreningen för Matsmårs r.f.
Ansöker om kulturbidrag 1200 € för i verksamhetsplanen upptagna
aktiviteter av vilka följande kan nämnas;
* ”Påskmys”
* Firandet av självstyrelsedagen 9 juni,
” Hummersödagen” under sommaren,
* Arrangera ”Julmys” kring första advent,
* projektet ”digital guidning”.
4. Monica Jansson
Ansöker om bidrag 1000 € för iordningställande av Sjötorpet i Degerby
med avsikt att användas som museum.
5. Börje Sundblom
Ansöker om bidrag för att renovera väderkvarnen på fastigheten
Norrgård RNr 1:15 i Sonboda. Inlämnad kostnadskalkyl 7564 € exkl.
material för att brädslå eller måla kvarnen/fötterna.
6. Föglö Hembygdsförening r.f.
Ansöker om kulturbidrag för verksamhet 2020 för följande (de
projekt/planer som kan innefattas och inte skall vara självbärande):
a) Utgivning av föreningens årsskrift Gammalt och Nytt från Föglö.
Bidrag är en förutsättning för att tidskriften skall kunna fortsätta
distribueras gratis till alla fast bosatta i kommunen. Tema 2020 är
kyrkan och det andliga livet.
Kostnad för tryckning är 4334 € och layout och bildhantering 2500 €.
Total kostnad 6834 €.
b) Flisöslaget 300 år
Utställning på biblioteket. På själva årsdagen (27 juli) seminarium på
Brandkårshuset. Därefter även ett historiskt ”spektakel” på Enigheten
med utklädda deltagare i byn. Total kostnad 4250 €.

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd
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Kommunfullmäktige
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FKN: § 13
c) Samarbetsprojekt ”Sjödag” med Föglö grundskola i maj. Föreläsning
i skolan samt heldag på Ålands sjöfartsmuseum och museifartyget
Pommern. Beräknad kostnad 718 €.
d) Underhåll av Enigheten enligt renoveringsplan.
Föreningen har en renoveringsplan för byggnaderna där följande
närmast är aktuellt 2020;
* Byte av fasadpanel på 7 meter yttervägg på mangårdsbyggnaden,
kostnadsberäkning 4463 €
* Byte av fasadpanel på 5,5 meter yttervägg på tingshuset,
kostnadsberäkning 3394 €
* Renovering av fönster och målning på lillstuga, bodar, grillhus och
stockbastu. Kostnad; 2750 €
7. Jerker Johansson
Ansöker om bidrag 1000 € för Stånkadagen 27 juni 2020.
Bidragsansökan gäller i första hand reklam och annonsering.
BESLUT:
Eva Nyberg anmäler jäv och avlägsnar sig från sammanträdesrummet.
Då ansökningarna kraftigt överskrider tillgängliga medel gör nämnden
följande principiella linjedragningar detta år;
a. Ideella verksamheter, framförallt ideella föreningar, prioriteras i
första hand.
b. I andra hand prioriteras direkt kulturell verksamhet framom
underhåll av byggnader samt inköp och underhåll av inventarier.
c. Aktiebolag och affärsverksamhet beviljas inga bidrag detta år
eftersom ideella föreningar och privata ideella projekt prioriteras då
medlen inte räcker till. Dessa hänvisas i stället till att söka stöd eller
liknande från andra håll.
Nämnden beviljar därefter enhälligt kulturbidrag enligt följande;
- Östersocknens byalag r.f. beviljas
500 € för skötsel av Gloskärs spetälskehospital
- Garantiföreningen för Matsmårs r.f. beviljas
1200 € för verksamheten 2020 enligt verksamhetsplan
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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FKN: § 13
- Föglö Hembygdsförening r.f. beviljas:
3500 € för tryckning och utgivning av föreningens årsskrift Gammalt
och Nytt från Föglö
1500 € för projektet ”Flisöslaget 300 år”
500 € för samarbetsprojekt ”Sjödag” med Föglö grundskola
- Börje Sundblom beviljas
1800 € för renovering av väderkvarn
- Jerker Johansson beviljas
500 € för ”Stånkadagen”
Återstående ansökningar avslås.
Totalt fördelat 9.500 €, återstår sålunda 500 € till senare fördelning.
Beträffande inköp av trädgårdsstolar (anhållan från Delfs Ab) framför
nämnden att ett alternativ kan bli att kommunen köper in dessa stolar
som därmed blir kommunens egendom och kan disponeras fritt av i
kommunen verksamma föreningar och evenemangsarrangörer mot att
man ersätter ev. förstörda stolar. Beslut om detta fattas i ett senare
skede, ev. vid följande sammanträde i maj.
__________
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FOLKHÄLSAN PÅ ÅLAND ANHÅLLAN OM BIDRAG
FKN: § 14
Folkhälsan på Åland anhåller per mejl 29 januari 2020 till de åländska
kommunerna samt företag om sponsorering (bidrag) för att arrangera
”Schools out Festival 2020” den 5 juni i Mariehamn. Syftet med detta
är att ge ungdomar möjlighet till ett alkohol- och drogfritt evenemang
skolavslutningskvällen. Till evenemanget inbjuds alla Ålands
ungdomar från årskurs 6-9 i grundskolan.
Arrangörerna har en uppskattad budget på 12.000 euro för
evenemanget där olika artister är den största kostnaden följt av ljud
och ljus-teknik, mat/dryck och transport. Projektet är tänkt att
finansieras genom sponsormedel från företag och organisationer samt
stöd från de åländska kommunerna.
Kommunen har inte några avsatta budgetmedel för ändamålet utan
ifall fritids- och kulturnämnden önskar stöda evenemanget får medel
tas från aktivitetskonto för ungdomsverksamhet.
Kommunen har inte många ungdomar i den aktuella åldern varför ett
ev. bidrag bör vara begränsat.
Förslag:
Fritids- och kulturnämnden stöder evenemanget med 100 € som tas
från aktivitetskontot för ungdomsverksamheten i kommunen.
BESLUT:
Godkänns.
__________
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DEGERBY FRÅGERUNDA
FKN: § 15
Upptas till diskussion ev. fortsättning på aktiviteten ”Degerby
frågerunda” som sommaren 2019 ordnades för andra gången som en
efterföljare till den tidigare ”Kul-Tur på Föglö” som ordnades fem år
innan dess.
Frågerundan i Degerby var i första hand riktad till vuxna med frågor om
Föglö och möjlig att gå till fots utgående från Degerby centrum.
Rundan innehöll inalles 16 frågor så att nämndens alla ordinarie
ledamöter inkl. sekreteraren gjorde två frågor var.
Fritids- och kulturnämnden bör besluta om man önskar fortsätta med
aktiviteten även sommaren 2020 alt. ersätta den med något annat.
BESLUT:
Fritids- och kulturnämnden beslutar fortsätta med ”Degerby
frågerunda” sommaren 2020. Liksom förra året frågor riktade till vuxna
med frågor om Föglö. Rundan skall vara möjlig att gå till fots utgående
från Degerby centrum.
Nämndens alla ordinarie ledamöter gör två frågor var, sekreteraren
fyra frågor, dvs inalles 16 frågor.
Samtliga frågor skall vara inlämnade till kommunkansliet senast 15
april.
__________
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NÄMNDENS AKTIVITETER/VERKSAMHETER 2020
FKN: § 16
Upptas till allmän diskussion ev. till allmänheten (alla åldrar) riktade
aktiviteter i nämndens egen regi från våren och framåt 2020.
Fritidsoch
kulturnämnden
arrangerade/planerade
2019
ungdomsteater (under vintern), fotbollsskola (i juli), tenniskurs (i juli),
kanotläger (i augusti), båtrundtur (i juli) och sommarteater (i juli)
Annat som i olika sammanhang har diskuterats och provats är bl.a.
Sportlovsresa till Sälen, Sparesa till Tallinn, Kökar cykelsafari,
isevenemang/friluftsdag (i Prästgårdsviken), Fiske i Sarvtjärn
(Sverige), utfärd till ”Tom Tits” (i Sverige), Kulningskurs, litteraturafton,
”Halv åtta hos mig” vid Annagården, Äventyrsdag, seglarläger, matoch kulturdag mm. Vissa av dessa har dock inhiberats av olika
anledningar medan andra genomförts med gott resultat.
Fritids- och kulturnämnden diskuterar ev. läger och idéer m.m. för olika
verksamheter.
Frågan kommer mer detaljerat att tas till beslut som särskilt ärende vid
fritidsnämndens följande sammanträde utgående från de aktiviteter
och aktivitetsplanerare som nämnden fastställer.
Redan klart är ungdomsteatern med Daniel Lindström som ledare.
BESLUT:
Fritids- och kulturnämnden beslutar planera/arrangera följande;
UNGDOMSVERKSAMHET
UNGDOMSTEATER
Hålls under våren (januari – mars, pjäsen spelas i mars) samt hösten,
med Daniel Lindström som ledare. Samarbete med Mariehamns
Teaterförening r.f. i enlighet med budget 2020.
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FKN: § 16
SAGOKVÄLLAR/-STUNDER
Planeras att hållas fr.o.m. hösten 2020, till en början en kväll i
månaden. Plats; turistinfons lokaler i bibliotekshuset.Dagar och
klockslag bestäms vid majmötet.
Ledare/läsare; Eva Nyberg.
-----------------------------IDROTT
FOTBOLLSSKOLA
Samma upplägg som de fjorton år den hållits med stor framgång.
Samarbete mellan fritids- och kulturnämnden och FUIA.
Tidpunkt; vecka 29 (13-17/7)
Arrangemang/planerare; Niklas.
Ledare; Albert Ulenius och Jesper Gåvefeldt.
-----------------------------TENNISKURS
Enligt tidigare beprövat koncept. Samarbete med Mariehamn Lawntennis klubb r.f. som ordnar ledare (ifjol Isak Bolin).
Arrangemang/planerare; Niklas.
-----------------------------FRITID
BÅTRUNDTUR
En båtrundtur i Föglös skärgård enligt samma koncept som tidigare.
Två öar besöks per år. Fritids- och kulturnämnden ordnar båttransport
för dem som inte har egen båt.
Tidpunkt;
- en lördag i juli-augusti. Överenskoms med båtförarna.
- besök 2020; Gloskär + Björkör (exakt rutt beroende på antalet
deltagare och tid).
Arrangemang/planerare; Niklas.
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FKN: § 16
KANOTDAG/-UTFÄRD
Enligt tidigare beprövat koncept, vilket innebär att kanotlägret
arrangeras för alla åldrar från 10 år och uppåt. Kanotutfärden
arrangeras under en dag i stället för som tidigare två. 2018 var första
året med en dag.
Tidpunkt; helg i augusti
Arrangemang/planerare; Kurt.

Ledare; Kurt.

--------------------------------------KULTUR
SOMMARTEATER
Budget och upplägg klart och godkänns av nämnden.
Plats; brandkårshuset i Degerby.
Planerare och ledare; Daniel Lindström.
Repetitionsperiod maj – juli.
Tidpunkt; speldatum inte helt spikade, men blir sex tillfällen under
perioden 20 juli – 4 augusti.
--------------------------------------KULTURELL AKTIVITET FÖR SMÅBARN
Nämnden planerar en kulturell aktivitet för ”de minsta” i kommunen
under hösten.
Planerare; Eva Nyberg, som kontaktar Lars Midbjer om förslag och
idéer.
--------------------------------------KULTURELL AKTIVITET VID ANNAGÅRDEN
Nämnden planerar en kulturell aktivitet vid Annagården, gärna
vintertid. Fritids- och kulturnämnden har möjlighet att stöda en sådan
aktivitet inom budgetens ramar.
Planering; Beatrice Sjöberg kontaktar sysselsättningsinstruktören vid
Annagården och ber denne komma med förslag/idéer på aktivitet till

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

Fritids- o. kulturnämnden

§ nr

Sammanträdesdatum

16

11.03.2020

Sida
20

FKN: § 16
nämndens följande sammanträde
sammanträde.
-----------------------------------

i

maj

alt.

höstens

första

VERA FILMFESTIVAL
Eva Nyberg framförde möjligheten att få Vera filmfestival till Föglö för
en visning, t ex vid Vikingaborg. Nämnden omfattade idén.
Planering; följande gång aktuellt för våren 2021. Eva Nyberg arbetar
vidare med frågan.
________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ
§ nr
Fritids- och kulturnämnden 1-16

Sammanträdesdatum

Sida

11.03.2020

21

ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
MEDDELANDE OM BESVÄRSFÖRBUD
Besvärsförbud jämte grunder
Då beslutet endast gäller beredning och verkställighet får med stöd av 112 § kommunallagen rättelseyrkande
eller besvär inte framföras över följande paragrafer:
§ 1 och 16.

Annan grund för besvärsförbud, vilken
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
Paragraferna
§ 2 – 12 och 15.
===================================================================
Anvisningar om rättelseyrkande
Envar kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt rättelseyrkande beträffande följande
paragrafer:
§ 13-14.

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från den dagen protokollet framlagts till offentligt påseende.
Rättelseyrkande framställs hos den myndighet som fattat beslutet, dvs.
Fritids- och kulturnämnden i Föglö, Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ
____________________________
På eget ansvar kan man sända rättelseyrkandet per post eller med bud. Handlingarna för rättelseyrkande bör
inlämnas till posten i så god tid, att de hinner fram under fataljetidens sista dag före utgången av ämbetsverkets
öppethållningstid.
Framställan om rättelseyrkande skall innehålla
- rättelseyrkandens namn, yrke, boningsort och postadress
- det beslut i vilken rättelse yrkas
- till vilka delar rättelse yrkas och vilka ändringar som påyrkas
- motiveringar till yrkandet
Framställan om rättelseyrkande skall egenhändigt undertecknas av den som yrkar på rättelse eller annan
person som befullmäktigats härtill. Om endast denna person undertecknat den, skall också denna persons yrke,
boningsort och postadress framgå.
Till skriften skall bifogas beslutet i vilket rättelse sökes, i original eller som en officiellt bestyrkt kopia.
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