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Paragrafer SS 30-34

Kulturutskottet

Plats och tid

Beslutande

Övriga nårvarande

Justerare

ringens plats och tid

Underskrifter

Sekreterare

Ordförande

Justerare

Sammantrådesdatum

Datum då anslaget sätts upp 2019-08-22

Datum då anslaget tas ned 201 9-09-1 3

Förvaringsplats för protokollet Kommunkansliet

na-Karin Sonesson

Backarydssalen, kl. 09:00- 11.45

Ledamöter

Se särskild förteckning

Ersättare

Se särskild förteckning

Se särskild förteckn ing

Kranislav Miletic (S)

Stadshuset, 2019-08-22 kl 15.30

Anna-Karin Sonesson

Jesper Rehn (L)

Kranislav Miletic (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Jesper Rehn (L), Ordforande
Helene Fogelberg (M), 1:e vice ordförande
Kranislav Miletic (S), 2:e vice ordförande
Martin Johansson (S)

Thomas Andersson, Anna-Karin Sonesson SS 30-34, Cecilia Mörck samt Shirin
Sahebjamee $ 32.

KOMMUN

Kulturutskottet

Närvarolista
Beslutande

Ledamöter

övriga närvarande

Tjänstemän

övriga
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Val av justerare och tid för justering - Kulturutskottet
2019

Yrkanden
Ledamot Martin Johansson (S) yrkar att Kranislav Miletic (S) utses till
justerare.

Propositionsordning
Ordftirande Jesper Rehn (L) ställer proposition på framftirt yrkande och
finner att utskottet bifaller detsamma.

Beslut
Kulturutskottet beslutar att utse Kranislav Miletic (S) att, jtimte ordftiranden,
justera dagens protokoll. Justering sker torsdag22 augusti kl 15.30.

Exp

Sida

4(10)

Kulturutskottet

,fry
Utdragsbestyrkande



H KOMMUN

SAM MANTRÄD ESPROTOKOLL
2019-08-20

s31 Dnr 2019-000144 009

I nformation från Ronneby konstförening

Sammanfattning
Ronneby konstftirening genom ordftjrande Fredrik von Platen och
sekreterare Ann-Christine Fyhr berättar om sin verksamhet.

Ronneby konstftirening har funnits sedan 1970-talet och iir en stor fiirening
med ca 350 medlemmar. Föreningen är organiserad i Sveriges
konstftireningar i Blekinge där man samordnar sig i liinet kring val av
konstnåirer, datum fiir vernissager etc.

Föreningen har ett mycket nåira samarbete med Kulturcentrum och ansvarar
ftir två utställningar om året. Arbetet åir helt ideellt och man har ingen
anställd.

Av medlemsavgifterna gåff 75 %fill konstinköp som sedan lottas ut bland
medlemmarna. Det kommunala bidraget går i huvudsak till portokostnader.

Föreningen ordnar konstresor, ftireläsningar samt kurser. Ofta i samband
med utställande konstnåirer är på plats. I det länsgemensamma arbetet ingår
även ett konstläger ftir ungdomar på folkhögskolan under sommaren.

Till utställningarna tar ftireningen fram trycksaker med presentation av
respektive konstnåir och dennes/dennas verk. Överex efter ftirsäljning under
utställningstiden gar till konstnären.

Föreningens arbete och mottagande är uppskattat av utställande konstnåirer
och inspirationen ftir ftireningen är att Kulturcentrum har Sveriges bästa
konsthall.

Ordft)rande Jesper Rehn tackar ftir besöket och informationen.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftirande Jesper Rehn (L), Martin Johansson (S) samt
Helene Fogelberg (M).

Yrkanden
Ordftirande Jesper Rehn (L) yrkar att informationen noteras till protokollet.

Propositionsordning
Ordftirande Jesper Rehn (L) ställer proposition på framftirt yrkande och
finner att kulturutskottet bifaller detsamma.
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Kulturutskottet

Beslut
Kulturutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.
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Regler och kriterier för bidrag till föreningar och
studieförbund i Ronneby kommun

Sammanfattning
Föreningskoordinator Cecilia Mörck samt utredare Shirin Sahebjamjee
redovisar tankar och ftirslag på ftirändringar av bidragsreglerna ftir
ftireningar och studieftirbund.

Deltar idebatten
I debatten ordftirande Jesper Rehn (L), ledamöterna Martin Johansson (S),
Helene Fogelberg (M) samt Kranislav Miletic (S).

Yrkanden
Ordftirande Jesper Rehn (L) yrkar att dagens information noteras till
protokollet samt att kulturutskottets ledamöter delges powerpoint-
presentationen.

Propositionsordning
Ordft)rande Jesper Rehn (L) ställer proposition på eget yrkande och finner att
kulturutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Kulturutskottet beslutar att informationen noteras till protokollet samt att
kulturutskottets ledamöter delges powerpoint-presentationen.

Exp:

Samtliga ledamöter

Sida

7(10)

Kulturutskottet

qa)
Utdragsbestyrkandesign



s KOMMUN

sAM MANTnÄo espRoroKoll
201 9-08-20

s33 Dnr2019-000335 860

Uppdrag från nämnden

Sammanfattning
Inga nya ärenden eller uppdraghar överlämnats till utskottet fran teknik-,
fritid- och kulturnåimnden.

Beslut
Kulturutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.

Exp:
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övrigt - Kulturutskottet 2O1g

Sammanfattning
- På initiativ av ordftirande Jesper Rehn (L) flyttas kulturutskottets

nästa möte fran 19 september till24 september.

- Ordftirande Jesper Rehn (L) lyfter Kulturskolan och
utbildningsnålmnden ftirslag om delvis nedläggning och att det är en
större fråga åin bara ftir utbildningsnämnden. Kan kulturutskottet
engageras sig och i så fall hur och på vilken nivå?

- Verksamhetschef Thomas Andersson lämnar rapport från
verksamheten. Det har varit en lugn sommar utan dramatiska akuta
ärenden.

Fem personer är nu timanställda ftir att jobba i Kallvattenkuren. Ett
tält finns utanftir där fynden från Vang och Gripshunden ska
exponeras. Utställningslokalen ftirdigställs och kommer att invigas i
slutet av september.

Frågan om Kulturcentrums ombyggnad kommer att tas upp på nästa
nämnd.

Han kommer att ha möte med Teknik-, fritid- och kultumämndens
ordftirande samt ftirvaltningschefen om öppettider, bemanning mm
inftir kommande budgetberedning. Anställningsstoppet innebiir att
bemanningen är ett problem då man inte få fylla upp med timvikarier
etc.

Thomas kommer att gä i pension vid arsskiftet.

Deltar i debatten
I debatten deltar ordftirande Jesper Rehn (L), ledamöterna Martin Johansson
(S), Helene Fogelberg (M) samt Kranislav Miletic (S).

Yrkanden
Ordftirande Jesper Rehn (L) yrkar att informationen noteras till protokollet.
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Kulturutskottet

Propositionsordning
ordfiirande Jesper Rehn (L) ställer proposition på eget yrkande och finner att
kulturutskottet bifaller detsamma.

Beslut
Kulturutskottet beslutar att notera informationen till protokollet.
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