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Ansökan om bidrag till genomförande av Händels
Fyrverkerimusik i Sala  2020

INLEDNING
Sala Blåsorkester har inkommit med en ansökan om bidrag om 195 000 kronor för
att genomföra Händels Fyrverkerimusiki Stadsparken lördag 5  september  2020.

Beredning

Bilaga KS  2020  /3 /1, ansökan från Sala Blåsorkester

Yrkanden

Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar
git bevilja 195 000 kronor till Sala Blåsorkester för genomförande av Händels
fyrverkerimusik i Sala år  2020, att tas ur kommunstyrelsens förfogande, i enlighet
med Bilaga KS  2020/3/1.

Propositionsordn'ing
Ordföranden ställer sitt yrkande mot avslag och finner sitt yrkande bifallet

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

&  bevilja 195 000 kronor till Sala Blåsorkester för genomförande av Händels
fyrverkerimusik i Sala år  2020, att tas ur kommunstyrelsens förfogande, i enlighet
med Bilaga KS  2020/3/1.

Utdrag

kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Ansökan om bidrag till genomförande av Händels Fyrverkerimusik i Sala

5 september 2020

Sala Blåsorkester planerar nu att genomföra Händels Fyrverkerimusik i Stadsparken lördag 5

september 2020.

Vi vet inte nu exakt hur utformningen kommer att bli, men siktar på en omfattning

motsvarande den som var år 2018; 4 inbjudna orkestrar vilket ger totalt fler än 100 musiker.

Vi räknar med en budget för själva genomförandet som för år 2018, d.v.s. 145 000 kr. För

löpande kostnader under förberedelser och planering krävs ytterligare 50 000 kr som

diskuterats och överenskommits med Sala kommun.

Sala Blåsorkester äskar därför om ekonomiskt stöd på 195 000 kr för att

genomföra Händels Fyrverkerimusik i Sala år 2020.

För att bibehålla kontinuiteten i vår verksamhet behöver 50 000 kr betalas ut senast under

februari månad. Resterande belopp (145 000 kr) behöver utbetalas senast 14 dagar efter det

att evenemanget genomförts.

Styrelsen för Sala Blåsorkester
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Åke Johanss ,kassör


