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§ KFU 62 

SAM MANTRÄDESPROTOKOLL 
KUl TUR- OCH FRITIDSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-11-20 

Ordningsfråga 

Följande ärende utgå r ut dagens föredragningslista 

• Anmälningsärende 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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§ KFU 63 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-11-20 

Konstpedagogisk verksamhet - delredovisning 

INLEDNING 

Dnr 2013/70 

Som en del i Aguelimuseets a rbete med att utveckla utställningsve rksamheten och 
nå en större publik vill de bygga upp ett pedagogiskt program i samarb ete dels med 
Sala kommuns skolor, men även med andra inrättningar i regionen. En ide som de 
vill titta närmare på ä r om det vore möjligt att utforma en mobil konstpedagogisk 
verksamhet i Västmanlands län. Syftet med detta är att främja ba rn och ungas 
möjl igheter att uppleva och skapa konst samt utveckla den kons tpedagogiska 
kompetensen i länet. 

Beredning 
Bilaga KFU 2014/39 

Ärendet föredras av Johanna Byström Sims, intendent på Aguelimuseet 

Yrkande 

Amanda Lindblad (S) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet besluta r 
att lägga delredovisningen till handlingarna 

BESLUT 
Kultur- och fritidsutskotte t beslutar 

att lägga delredovisningen t ill handlinga rna 

Utdrag 
Johanna Byström Sims, Ague limuseet 

-f y.,~ \ll \1 2~ 

Utdragsbestyrkande 
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§ KFU 64 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-11-20 

Föreningsledarstipendium 2014 

INLEDNING 

Dnr2014/966 

Föreningsledarstipendiet delas ut för "Välförtjänst ideell ledarinsats inom 
föreningslivet i Sala". stipendiet är på 32,000 kronor, vilket delas mellan ledaren och 
föreningen. 

Beredning 

Bilaga KFU 2014/31, ansökningar och sammanställning 

BESLUT 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 

att tilldela Föreningsledarstipendiet 2014 till Sala Handbollsförening och Maude 
Lindquist som för sina outtröttliga insatser och med koll på allt, bär alla 
kännetecken för en eldsjäl. 

Utdrag 

Maude Lindquis t 

Sala Handbollsförening 

:t-J.? \q\\)LI 

Utdragsbestyrkande 
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KFU § 65 

Justerandes sign 

Kulturstipendiet 2 O 14 

INLEDNING 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-11-20 

Sala kommuns kulturstipendium är avsett att s tödja och uppmuntra 
kulturve rksamhet inom skilda aktuella områden. 
stipendiet är på 25 000 kronor. 

Beredning 

Bilaga KFU 2014/32, ansökningar och sammanställning 

BESLUT 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 

Dnr2014/967 

att dela kulturstipendiet mellan Frida Kempff för hennes kulturella prestationer och 

som representant för Sala kommun på såväl den na tionella som den intern ationell a 
filmduken, samt till Kulturkomplexet Gussjölov med Marcus Cederlöf, Sara Tro lin, 

Alexandra Törnros och Gustaf Enarsson, för att med iver, intresse och engagema ng, 
med kreativa uttryck och intryck stärker en levande landsbygd. 

Utdrag 

Frida Kempff 

Marcus Cederlöf 

Sara Trolin 

Alexandra Törnros 

Gustaf Enarsso n 

:t" :~..y ll\1\ ll\ 

Utdragsbestyrkande 
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§ KFU 66 

Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KUL TUR- OCH FRITIDSUTSKOTTET 

Sammanträdesdatum 

2014-11-20 

Dnr 2014/1045 

Salasparbanks kulturfond 2014 

INLEDNING 
Medel ur Sala Sparbanks kulturfond kan sökas till följande ändamål: utsmyckning av 
offentliga platser och byggnader, bevarande av konstverk eller minnesmärken av 
historiskt eller annat intresse. 

Beredning 

Bilaga KFU 2014/33, ansökningar och sammanställning 

Ärendet föredras av ordföranden 

BESLUT 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 

att ej utdela medel ur fonden år 2014 

Utdragsbestyrkande 
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§ KFU 67 

Justerandes sign 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-11-20 

Bidrag till studieförbund, grundbidrag 

Beredning 

Bilaga KFU 2014/40,förslag till fördelning av bidrag 

Ärendet föredras av Roger Nilsson 

Yrkanden 

Amanda Lindblad (S) yrkar 
att kultur- och fritidsutskottet beslutar 
att föreslå kommunstyrelsen besluta 
att fördela grundbidrag till studieförbunden enligt bilaga 2014/40 

BESLUT 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 

att föreslå kommunstyrelsen besluta 

att fördela grundbidrag till studieförbunden enligt bilaga 2014/40 

Utdrag 

Kommunstyre lsen 

-t J..? \~\\ 2-l \ 

Utd ragsbestyrkande 

8 (11) 

Dnr 2014/1146 



l SALA 
KOMMUN 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KUL TUR- OCH FRITIDSUTSKOTIET 

9 (11) 

Sammanträdesdatum 

2014-11-20 

§ KFU 68 Information från kontoret 

Inget a tt rapportera 
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§ KFU 69 

Justerandes sign 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-11-20 

Information från ordföranden 

• stipendieutdelningen kommer äga rum på stora torget i Sala under 
julskyltningen den 30/11. 

• Kultur- och fritidsutskottets sammanträde den 18/12 är kl. 9.00 som 
planerat. 

• stipendierniddagen är i år förlagd till värdshuset på Sala Silve rgruva den 
18/12 kl. 18.00 

BESLUT 

Kultur- och fritidsutskottet beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Utdragsbestyrka n de 
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§ KFU 70 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
KULTUR- OCH FRITIDSUTSKOTIET 

Sammanträdesdatum 

2014-11-20 

Övriga frågor 

Andreas Weiborn (M) ställer frågor t ill kontorschefen 

• Önskemål om att det ska finnas skarvdosor tillgängliga vid kommande 
sammanträden för kultur- och fritidsutskottet och kultur- och 
fritidsnämnden 

• Vid bibliotekets informationsdisk stod det tidigare skyltat med temaböcker, 
exempelvis serieböcker om främlingsfientlighet jobbas det med olika teman 
på biblioteket? Finns det en plan för detta? 

Anders Westin (C) ställer frågor till kontorschefen 

• 

• 

När ungdomar, som exempelvis väntar på bussen vistas på biblioteket på 
eftermiddagarna. Tas deras närvaro tillvara på något sätt? Anordnas det 
någon aktivitet där de kan erbjudas delta? 

Anslagna medel från Kommunfullmäktige gällande ungdomsverksamhet på 
landsbygden på 75 tkr. Vilken respons från ungdomsgårdarna på 
landsbygden har kommit in gällande detta? 

Utdragsbestyrkande 
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