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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-11—27

Dnr  2019/10  -- “Du

Bidrag till Sala Folkets  Park  & Husförening UPA 100 års firande

INLEDNING

Sala Folkets Park & Husförening UPA har inkommit med en ansökan om ett

ekonomiskt bidrag för att genomföra föreningens 100 års firande.

Beredning

Bilaga KS  2019/227/1, ansökan från Sala Folkets & Husförening UPA

]äv

Sture johansson (C) och Ulrika Spårebo (S) anmäler delikatessjäv.

Hanna Westman (SBÄ) ersätter Sture Johansson (C) och Camilla Runerås (S) ersätter

Ulrika Spårebo (S).

Yrkanden

Erik Hamrin (M) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

att avslå ansökan från Sala Folkets Park & Husförening UPS om 28 000 kronor till

föreningens 100 års firande.

Hanna Westman (SBÄ) yrkar bifall till Erik Hamrins (M) yrkande.

Glenn Andersson (S) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt bevilja ansökan från Sala Folkets Park & Husförening UPS om 28 000 kronor till

föreningens 100 års firande, att tas ur kommunstyrelsens förfogande.

Camilla Runerås (S) yrkar bifall till Glenn Andersson (S) yrkande.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och på Glenn Anderssons (S)

yrkande och finner Glenn Anderssons yrkande bifallet.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

a_tt bevilja ansökan från Sala Folkets Park & Husförening UPS om 28 000 kronor till

föreningens 100 års firande, att tas ur kommunstyrelsens förfogande.

Reservation

Erik Hamrin (M) reserverar sig till förmån för sitt eget yrkande.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Diarienr

Till kom m u nstyrelsen 53%?95»~--~-~--~m---~ a a den 15 maj 2019
Sala Folkets park  ideell  förening som ägs av andelsägare, något hundratal privatpersoner samt ett

antal organisationer.

Föreningen är politisk och religiöst oberoende.

I föreningens arbete ska följande värdegrund vara vägledande.

Föreningen ska aktivt arbeta för att värna om demokratin och alla människor lika värde, oavsett kön,

religion, sexuell läggning, funktionshinder, hudfärg eller ålder.

lår fyller föreningen 100 år.

Vi kommer att fira detta genom att ha 3stycken evenemang.

Den 24/5 har vi en 100 —årsfest då andelsägare, kommunen och andra närstående föreningar,

företag är inbjudna.

Den 30/6 har vi en familjedag med fri entré, den innehåller barnteater, underhållning av Bengt

Kyllinge, hoppborg och ev räddningstjänsten, ambulans och polis som kommer och visar upp sina

fordon.

Den 13/9 firar vi 100 år med alla våra dansare. Streaplers kommeroch gästar oss, entrépriset den

kvällen är 100 kronor.

Publiken får betala  1  kr per år som parken funnits.

Parkens kostnad för att genomföra sitt 100 års firande är ca 85 000 kronor fördelade enligt följande:

Rabatterad entré och fri entré ca 38  000:  -

Artister 16  000:  -

Barnteater 6  000:-

Marknadsföring m;

Totalt: 85  000:  -

Vi vore mycket  tacksamma  om kommunstyrelsen kunde ge oss ett ekonomiskt bidrag för att

genomföra vårt 100 årsfirande.

Vi hemställer att kommunstyrelsen lämnar ett bidrag på 1/3 av våra kostnader.

Vi ansöker om ett bidrag 28 000 kronor.

Med vänlig hä ni
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Sala Folkets Park & Husförening UPA


