
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum 2014-05-19

Plats och tid Fegens sammanträdesrum, Södergatan 2 kl 14.00-15.30
Beslutande

Solveig Davidsson (M), ordförande
Jösta Forslund (M)
Ulla Fredriksson (M)
Björn Olsson (FP) ersätter Ann-Britt Larsson (C)
Elisabeth Andersson (KD)
Bosse Linde (S)
Katri Strömberg (S) ersätter Laila Andersson (S)
Marcus Holmbom (S) ersätter Arne Lind (S)
Rune Johansson (S)

Övriga deltagande Magnus Jonsson, kulturchef
Maria Alexiusson, bibliotekschef

Utses att justera Marcus Holmbom
Justeringens
plats och tid

Under-
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Paragrafer 21 - 26

Magnus Jonsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Solveig Davidsson

Justerande ..........................................................................................................................................

Marcus Holmbom

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kulturnämnden

Sammanträdesdatum 2014-05-19 Paragrafer 21 - 26

Datum för
anslags uppsättande 2014-05-23

Datum för
anslags nedtagande 2014-06-12

Förvaringsplats
för protokollet

Kulturkontoret

Underskrift

…………………………………………….
Magnus Jonsson

Utdragsbestyrkande

1(7)



2014-05-19 1(1)

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §21 Dnr: KN.2014.25

Ansökan bidrag till "Badrock" i Öreryd

Ärendebeskrivning
Föreningen Toppen på Gislaveds kommun driver ett projekt som syftar till att
bygga en kombinerad scen och badhytt på Örerydsbadet, vid Norra Gussjöns
norra strand. Denna byggnad ska ersätta de badhytter som tidigare har brunnit
ned. Dessutom kommer en scen byggas i anslutning till badhytterna. Det som
vid teater eller konserter fungerar som loger, fungerar som omklädningshytter
vid bad.

Det finns aktiva teaterföreningar i området och när de har arrangerat
musikevenemang har en scen byggts vid varje tillfälle. Föreningen anser att den
nya scenen vid Örerydsbadet skulle minska tröskeln för liknande arrangemang i
framtiden.

Toppen på Gislaveds kommun har sökt och fått LEADER-pengar till projektet.
Material 98 893 kr och ideellt arbete för 138 950 kr enligt LEADERs
värderingsmetod. Föreningen missade dock i sin ansökan att ta med kostnaden
för ansökan om strandskyddsdispens och byggnadslov. Det är inte möjligt att i
efterhand komplettera ansökan till LEADER med denna kostnad, som uppgår
till 8 900 kr för strandskyddsdispens och för bygglovet 11 000 – 12 000 kr.
Sammanlagt ca 20 000 kr.

Föreningen tycker att detta är ett projekt av både kultur- och fritidsintresse
och undrar om kultur och fritidsnämnderna kan tänka sig att lämna ett bidrag
till den ofinansierade kostnaden för strandskyddsdispens och byggnadslov.

Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag, Toppen på Gislaveds kommun
Kulturnämndens arbetsutskott §11 2014-05-05

Kulturnämnden beslutar

att bevilja föreningen på Toppen av Gislaved 10 000 kr i bidrag till projektet
att bygga badhytter och scen på Örerydsbadet. Bidraget betalas ut under
förutsättning att projektet får alla nödvändiga tillstånd och genomförs.

Expedieras till:
Föreningen Toppen på Gislaveds kommun
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §22 Dnr: KN.2014.23 805

Ansökan bidrag - Gislaveds Trädgårdsförening- föreläsning 29 sep

Ärendebeskrivning
Gislaveds Trädgårdsförening ansöker om ett bidrag på 8 000 kr till en
föreläsning med Gunnel Karlsson den 29 september 2014 i Församlingshemmet
i Gislaved. Föreläsningen kommer att handla om trädgård, trädgårdsodling och
utsmyckning av trädgård.

Föreläsningen är öppen för allmänheten, även de som inte är medlemmar i
Gislaveds Trädgårdsförening.

Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag. Gislaveds trädgårdsförening
Kulturnämndens arbetsutskott §12 2014-05-05

Kulturnämnden beslutar

att bevilja Gislaveds Trädgårdsförening ett bidrag på 8 000 kr till
föreläsningen med Gunnel Karlsson den 29 september

Expedieras till:
Gislaveds Trädgårdsförening
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §23 Dnr: KN.2014.24

Ansökan bidrag föreläsning av doktor Kiminkinen 25 maj

Ärendebeskrivning
Gislaveds Finska förening har ansökt om ett bidrag på 10 000 kr till en
föreläsning med dr Kiminkinen från Finland den 25 maj 2014. Föreläsningen
äger rum i Gislaveds Folkets Hus och handlar om allmän folkhälsa, kost, motion
och egen vård.

Enligt principerna för bidragsgivning ska ansökan vara inkommen senat en
månad före arrangemangets genomförande. Finska föreningens ansökan kom in
till kulturförvaltningen fyra dagar för sent. Föreningen förklarar detta med att
föreläsningen i Gislaved var planerad till juni månad, men att föreläsningen
flyttades i sista minuten till den 25 maj av turnétekniska skäl. Något som låg
utanför föreningens kontroll.

Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag. Gislaveds trädgårdsförening
Kulturnämndens arbetsutskott § 13 2014-05-05

Kulturnämnden beslutar

att bevilja Finska föreningen ett bidrag på 8 000 kr till föreläsningen den 25
maj 2014

Expedieras till:
Gislaveds Finska förening
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Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §24 Dnr: KN.2014.26 750

Internkontroll 2014

Ärendebeskrivning
Kulturnämnden ska inför varje år besluta om en interkontrollplan för
verksamheten. Nuvarande internkontrollplan har inte förändrats sedan 2007
och kulturförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderad kontrollplan för
2014.

Kontrollplanen tar upp tre områden, föreningsstöd, konstsamling samt
medieinköp.

Beslutsunderlag
Förslag till internkontrollplan 2014, kulturförvaltningen

Kulturnämnden beslutar

att anta förslaget till internkontrollplan för 2014

Expedieras till:
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §25 Dnr: KN.2014.8 870

Meddelanden

Kommunfullmäktige
Kf §56 Dnr: KS.2013.93 042
Bokslut 2013 inkl. helårsprognos och delårsbokslut

Kommunstyrelsen
Ks §155 Dnr: KS.2013.182
Ändrat öppethållande för den kommuncentrala administrationen

KS.2014.72
Revisionsberättelse samt beviljande av ansvarsfrihet för år 2013 för
kommunens verksamhet

Tekniska nämnden
Tn §57 Dnr: TN.2011.58 512
Hastighetsplan Gislaveds kommun

Kulturnämndens arbetsutskott
Knau §14 Dnr: KN.2013.42
Sammanträdesdagar 2014

Kulturförvaltningen
Eva Olsson har tillsvidareanställts som konstsekreterare på 50 % från och med
1 juni 2014.

Studieförbundens slutredovisning 2013 och verksamhetsbidrag 2014.

Kulturnämnden beslutar

att lägga inkomna meddelanden till handlingarna

Expedieras till:
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Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida
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Kn §26 Dnr: KN.2013.47

Ny kulturstrategi för Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Inför arbetet med att ta fram en ny kulturstrategi för Gislaveds kommun
kommer olika dialogaktiviteter att genomföras.

Kulturnämnden beslutar

att det under Gisledagarna ska arrangeras ett ”klotterplank” i Konsthallens
trädgård, där kommuninvånarna kan uttrycka sina tankar och idéer
om framtidens kulturverksamhet i Gislaveds kommun

att klotterplanket ska vara ”öppet” fredagen den 30 maj kl. 12.00 -17 .00
och lördagen den 31 maj kl. 11.00 -15.00

att kulturnämndens ledamöter bemannar klotterplanket enligt upprättat
schema

Expedieras till:

7(7)


	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3
	Sida 4
	Sida 5
	Sida 6
	Sida 7

