FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN

Sammanträdesdatum

Nr

26 augusti 2020

3
1

Sammanträdestid

Onsdag 26 augusti 2020 kl. 18.30 – 20.00.

Sammanträdesplats
Beslutande

Kommungården i Föglö.
Närvarande

Frånvarande

Kurt Fellman, ordförande
Erik Fellman, viceordförande
Eva Nyberg
Beatrice Sjöberg
Jesper Gåvefeldt
Agita Rubina

Föredragande

Niklas Eriksson, kommundirektör

Övriga närvarande

Paragrafer

§ 32 – 39.

Underskrifter

Ordförande

Sekreterare

Kurt Fellman

Niklas Eriksson

Protokolljustering
Ort och tid

Föglö, 27.08.2020

Erik Fellman
Protokollet framlagt till
påseende. Plats och tid

Kommungården i Föglö, 31.08.2020

Intygar

Niklas Eriksson
Sekreterare

Utdragets riktighet bestyrkes
Ort och tid

Underskrift

FÖGLÖ KOMMUN

SAMMANTRÄDESKALLELSE

Organ

FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN

Utfärdad den

Sida

21.08.2020
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Sammanträdestid

Onsdag 26 augusti 2020 kl. 18.30.

Sammanträdesplats

Kommungården i Föglö.

Ärendets nr

Ärende

1
2
3
4
5
6
7
8

§ 32
§ 33
§ 34
§ 35
§ 36
§ 37
§ 38
§ 39

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Godkännande och komplettering av föredragningslistan
PROTOKOLL Fritids- och kulturnämndens protokoll 13.05.2020
DELGIVNINGAR
IDROTTSKLUBBAR läsåret 2020-2021
KULTURELL AKTIVITET VID ANNAGÅRDEN
IDROTTS-, UNGDOMS-, FRITIDS- OCH KULTURVERKSAMHET
Hösten/ vintern 2020-2021

Övriga ärenden.

--------------Det justerade protokollet från sammanträdet framläggs till allmänt
påseende i kommungården fr.o.m. måndagen den 31.08.2020 under
ordinarie kanslitid.
---------------

Ordförande
Sekreterare
Kurt Fellman
Niklas Eriksson
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser 21 augusti 2020
Föglö 21 augusti 2020
Intygar

Niklas Eriksson
Sekreterare
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LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
FKN: § 32
BESLUT:
Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.
__________

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
FKN: § 33
BESLUT:
Till protokolljusterare utses Erik Fellman med Beatrice Sjöberg som
ersättare.
Protokolljustering vid kommungården torsdag 27 augusti senast kl.
15.00.
__________
GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
FKN: § 34
BESLUT:
Föredragningslistan godkänns utan förändringar.
__________
PROTOKOLL FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDENS PROTOKOLL 13.05.2020
FKN: § 35
BESLUT:
Protokollet föranleder i övrigt inga anmärkningar.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL.

Organ

Fritids- o. kulturnämnden

§ nr

Sammanträdesdatum
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36
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DELGIVNINGAR
FKN: § 36
Meddelas om följande ankomna skrivelser och beslut;
Allmänt
Kfge § 50/25.06.2020 ang. komplettering av förvaltningsstadga;
Kfge § 54/25.06.2020 ang. bokslut och ansvarsfrihet för år 2019;
Kfge § 55/25.06.2020 ang. överföring av anslag till 2020;
Kultur
Daniel Lindströms utvärdering av ”Föglö sommarteater 2020”,
Idrott, ungdom, fritid
Ålands 4H-distrikts verksamhetsberättelse för 2019,
Idrottsstipendiegruppens möte 25 maj 2020,
Arrangörerna för ”Schools out Festival” tackar för bidraget och
meddelar att det i stället blir ”Schools in festival” 14 augusti i stället
(vårens evenemang ställdes in),
Förutom ankomna skrivelser och beslut redogör
kulturnämndens ansvariga representanter för följande;

fritids-

och

Agita Rubina
Garantiföreningen för Matsmårs r.f. årsmöte 7 juni,
Kurt Fellman
Kanotutfärden 15 augusti,
Niklas Eriksson
Visit Ålands projekt ”Vandring på Åland” som avslutats 30 juni,
Föglö hembygdsförenings årsmöte 2 juni,
Fotbollsskolan 13 – 17 juli med 19 deltagare,
Båtrundtur (med CoJa Fishing) 25 juli med 11 deltagare,
Invigning av ”Föglö DiscGolf” i Hastersboda 25 juli med ca 70 deltagare,
Tenniskursen 27 – 30 juli med 15 deltagare,
Ungdomsverksamheten för åk 4-6 hösten 2020,
Borgenkvällarna på fredagar hösten 2020 i Föglö UF:s regi (?).

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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FKN: § 36
Förslag:
Skrivelserna, besluten och informationen antecknas fritids- och
kulturnämnden till kännedom.
BESLUT:
Agita Rubina var frånvarande från mötet varför informationen från
Matsmårs uteblev.
Förslaget godkänns i övrigt.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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IDROTTSKLUBBAR LÄSÅRET 2020-2021
FKN: § 37
Fastställes tiderna för läsåret 2020/2021 gällande idrottsklubbar/verksamheter för grundskolebarnen (högstadiet med de vuxna). FUIA
som också är förman för idrottsledarna diskuterade ledarfrågan mm vid
sitt möte den 26 april.
Fritids- och kulturnämnden skall sålunda diskutera och besluta om
arrangemang, ledare och tider för idrottsledarverksamheten.
Sekreteraren har också diskuterat frågan med skolföreståndare Siv
Fogelström.
Förslag:
Fritidsoch
kulturnämnden
beslutar
om
följande
arrangemang/idrottsklubbar för läsåret 2020-2021;
Ledare
Tider
Från/till
Åk 1-2 Ingen verksamhet i fritids- och kulturnämndens eller FUIA:s regi
Åk 3-6 Öppet tillsvidare. Tiina Hämäläinen utreder intresset och
möjligheten till ledare fram till FUIA:s styrelsemöte 20 september.
Torsd. kl.19.00-20.30 10/9 – 17/12
7/1 – 28/4
Åk 7-9 tillsammans med vuxna i FUIA:s regi. FUIA ordnar ledare med
huvudansvarig Jesper Gåvefeldt.
Åk 7-9

FUIA:s styrelse

Plats; i allmänhet Föglö Grundskola.
Sekreteraren ges fullmakt att i samråd med ordförande vid behov
justera tiderna.
Betr. ev. idrottsklubb för åk 1-2 överlåts frågan till Föglö grundskola.
Ev. blir det samma med årskurs 3-6 såvida inte FUIA ordnar ledare.
BESLUT:
Godkänns.
__________
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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KULTURELL AKTIVITET VID ANNAGÅRDEN
FKN: § 30
Nämnden beslutade vid sitt sammanträde 11.03.2020 arrangera en
kulturell aktivitet vid Annagården, gärna vintertid. Fritids- och
kulturnämnden skulle stödja en sådan aktivitet inom budgetens ramar.
Beatrice Sjöberg utsågs att kontakta sysselsättningsinstruktören vid
Annagården och be denne komma med förslag/idéer på aktivitet till
nämndens sammanträde i maj (alt. höstens första sammanträde).
Förslag:
Beatrice Sjöberg presenterar förslag till kulturell
Annagården jämte ev. förslag till dag/tidpunkt.

aktivitet

vid

BESLUT:
Med anledning av den rådande situationen med covid-19-pandemin
och därtillhörande restriktioner inom äldreomsorgen är det för tillfället
inte möjlighet att presentera en tidpunkt när en aktivitet skulle vara
möjlig varför ärendet bordläggs till nästa sammanträde.
__________
FKN: § 38
BESLUT:
Ärendet bordläggs.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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IDROTTS-, UNGDOMS-, FRITIDS- OCH KULTURVERKSAMHET HÖSTEN/VINTERN 2020-2021
FKN: § 31
I budgeten för 2020 finns liksom tidigare en skrivning om att fritids- och
kulturnämnden skall arrangera fritids- och klubbverksamheter av olika
slag. Detsamma gäller olika slag av kulturella aktiviteter.
Vid nämndens senaste sammanträde beslöts om verksamheterna för
våren och sommaren 2020 samt vissa förslag för höst/vinter.
Diskuteras sålunda fritids- och klubbverksamheter samt kulturella
arrangemang som kan bli aktuella fr.o.m. hösten 2020, förutom de
redan beslutade
Förslag:
Fritids- och kulturnämnden diskuterar verksamheter fr.o.m. hösten som
kan beredas vidare till följande sammanträde.
För varje förslag utses ansvarsperson som utreder aktiviteterna vidare
och vidtalar möjliga ledare till nästa sammanträde (prel. i augusti) då
fritids- och kulturnämnden fattar slutligt beslut om höstens/vinterns
aktiviteter.
Redan framfört förslag finns från Daniel Lindström ang. fortsättning på
ungdomsteatern fr.o.m. hösten 2020.
BESLUT:
Godkänns. Nämnden besluter följande;
* Ungdomsteatern fortsätter från hösten 2020.
* Folkhälsan Åland har meddelat att ”Schools out” inhiberas och i
stället blir ”Schools in” den 14 augusti. Beviljat bidrag för evenemanget
kvarstår oförändrat.
* Nämnden beslutar också efter information/förfrågan från Företagarna
på Åland/Ålands Discgolf Förbund att inte medverka till ytterligare 9 hål
på den planerade discgolfbanan i Föglö Hastersboda som Isakssons
stugby deltar i med minst 9 hål.
Nämnden hade vid detta tillfälle därutöver inga ytterligare förslag på
aktiviteter förutom de tidigare vid förra mötet omdiskuterade.
__________
Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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FKN: § 39
Beträffande idrotten har beslut fattats i särskild paragraf (§ 37).
BRASILIANSK JUI-JITSU (fortsättning)
Mattias Måhl har meddelat att det inte blir någon fortsättning på den
brasilianska jui-jitsun vid Vikingaborg i höst med anledning av hans
flytt från Föglö.
UNGDOMSTEATERN (fortsättning)
Daniel Lindström har per telefon 23 juli meddelat att han kommit fram
till att han önskar ta ett uppehåll med ungdomsteatern inkommande
vinter.
KULTURELL AKTIVITET FÖR SMÅBARN
Nämnden beslutade vid sitt sammanträde 11 mars att planera en
kulturell aktivitet för ”de minsta” i kommunen under hösten.
Till planerare utsågs Eva Nyberg, som skulle kontakta Lars Midbjer om
förslag och idéer.
Eva presenterar förslag vid sammanträdet.
----------------------------Alla nämndmedlemmar har därtill möjlighet att föra fram nya förslag.
Förslag som framförs bör om möjligt vara väl förberedda med ledare,
förslag till tidpunkt och program så att beslut kan fattas vid
sammanträdet ifall de avses äga rum under hösten.
BESLUT:
Antecknas till kännedom betr. brasiliansk jui-jitsu och ungdomsteatern.
Gällande ”kulturell aktivitet för småbarn”; kontakter har hållits med
Mariehamns kulturförvalting och möjlighet kan finnas att det kan bli
något i samband med Nordiska biblioteksveckan.
__________

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes
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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:
§ 32 och 38.

Annan grund för besvärsförbud, vilken
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar.
Paragraferna
§ 33 – 36 och 39.
===================================================================
Anvisningar om rättelseyrkande
Envar kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt rättelseyrkande beträffande följande
paragrafer:
§ 37.

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.

Protokolljusterarnas signatur

Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrkes

