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24 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats 10.4.2013 och tillställts samtliga medlemmar av 
kultur- och fritidsnämnden. 
 
BESLUT:  
 
Mötet konstaterades vara lagligen sammankallat och nämnden beslutför. 
____________________ 
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25 §. PROTOKOLLJUSTERING 

Nämnden utser Karin Saarukka och Dan-Anders Granvik till protokolljusterare för mötet. 
 
BESLUT:  
 
Nämnden utsåg Karin Saarukka och Dan-Anders Granvik till protokolljusterare för mö-
tet. 
____________________ 
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Dnr: FRITID 22/2013 
 
 
26 §. BUDGET          Bokföringsrapport 1.1-31.3.2012 

En rapport över kultur- och fritidsnämndens nettoförbrukning under perioden 1.1-31.3.2013 
har sammanställts. 
 
Budgeten för utgifter är 389 600 € varav 44 267 € använts, vilket motsvarar 11,36 %. In-
komsterna har budgeterats till 23 500 € varav 7 002 € influtit, vilket är 16 498 € mindre än 
budgeterat.  Bilaga 1/26 § av 15.4.2013. 
 
För driftsbudgeten är bindningen gentemot fullmäktige netto på nämndnivå. 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden beslutar att anteckna bokföringsrapporten till kännedom. 
____________________ 
 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt att anteckna bokföringsrapporten till kännedom. 
____________________ 
 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
15.04.2013 

 
 
Sida 
2/36 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: FRITID 23/2013 
 
 
27 §. INITIATIV          Brev till kultur- och fritidsnämnden; Marketta Widjeskog 

Marketta Widjeskog, 2.4.2013: 
”Kultur- och fritidsnämnden i Kronoby 
 
Undertecknad vill som ordförande för fullmäktige som godkände nämndens budget och målsättningar 
för 2013 samt för planeåren 2014-15 (13.12.2012) framföra ytterligare några specifiseringar och moti-
veringar. Som kulturintresserad och långvarig förtroendevald vill jag också framföra mina egna åsikter 
speciellt gällande kulturfrågorna. 
 
Fullmäktige godkände i sitt sammanträde (13.12.2013) Kultur- och fritidsnämndens budget – netto 
366 100 €. Nämnden har enligt protokollet från 7.2.2013 godkänt dispositionsplanen för budgeten 
2013 : idrott 265 025 €, kultur 47 629 €, ungdom 44 821 €, nykterhet 8625 €.  
Här behöver man uppmärksamma det att kommunfullmäktige beslöt att anslaget till Wasa Teater hör 
år 2013 till kommunstyrelsens uppgiftsområde. Men anslaget 13534 € lämnades kvar på Kultur- och 
fritidsnämndens budget. Jag kan med glädje konstatera att nämnden enligt FS:s förslag delat denna 
summa för det mesta att delas ut som kulturbidrag. Fullmäktiges vilja var också att anslaget för kom-
munens kulturverksamhet borde ökas. Anslaget kunde passa bra att utdelas ex. två gånger om året.  
 
Kommentarer och iakttagelser gällande Bidrag att söka år 2013: 
 
1.Enligt nämndens protokoll (7.2.13) delas verksamhetsbidrag till föreningar med kultur som huvud-
saklig verksamhet. EJ för verksamhet som ingår i MI:s kursprogram.  
Bidraget för 2013 är nu större än tidigare, alltså 2013 =13 000 €  (2012=8000 €.)  
Det skulle vara skäl att överväga dessa kriterier och lämna en del av anslaget att sökas ännu 
på hösten. Nämnden kan ju fritt besluta och ändra tidigare nämndens beslut, om det anses vara be-
fogat! Nämnas kan att ex. musikgrupper uppträder alltid gratis på kommunens festligheter. MI betalar 
enbart en liten ersättning åt gruppens ledare för övningstillfällen! 
 
2. Kultur- och fritidsnämndens beslut gällande projektbidrag från kultursektorn: 
”Verksamhet som ingår i MI:s kursprogram kan ej erhålla verksamhetsbidrag. Dessa grup-
per/föreningar kan givetvis söka projektbidrag för olika projekt som bedrivs utanför den nor-
mala regelbundna verksamheten. (Protokoll 12§ 7.2.13) Ytterligare:”Vid fördelningen av projektbi-
drag prioriteras projekt, som främjar det lokala kulturlivet och utbudet av kulturaktiviteter samt samar-
betsprojekt olika föreningar/grupper emellan.”  
Kommentar:  
Nämndens beslut och annonseringen i ÖT (23.2.13) sammanfaller inte! 
”Projektbidrag för kulturprojekt inom kommunen. Kan även sökas av fria grupper och enskilda.” 
(ÖT-annons 23.2.13)  
Detta ”inom kommunen” sammanfaller inte ens med nämndens egna målsättningar: ”Aktivt delta i 
regionalt samarbete” och kriterierna i ÖT uppmuntrar inte heller enskilda konstnärer, musik- eller 
sånggrupper m fl. att representera och marknadsföra Kronoby kommun utanför kommunens grän-
ser.  
En möjlighet i detta fall kunde vara att en del av bidraget lämnas att utdelas på hösten – också för 
dem som har projekt utanför kommunen. 
 
3. ”Projekt som når nya målgrupper är speciellt önskvärda.” (Protokoll 7.2.13) 
Dessa tankar om nya målgrupper är mycket välkomna. Speciellt våra finskspråkiga barn, ungdomar 
och vuxna har uttalat sin önskan att nämnden skulle uppmärksamma kulturverksamhet också på fins-
ka inom kommunen. Detta skulle öka integreringen till närmiljön och kan  
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t o m öka inflyttningen till kommunen.  
 
Till sist: 
Nämndens namn Kultur- och fritidsnämnden ger också en uppfattning att kulturverksamheten spelar 
en stor roll i nämndens målsättning och verksamhet! Hoppas nämnden har en livlig och innovativ dis-
kussion också om kulturverksamheten – hur också i praktiken stöda och uppmuntra lokala konstutöva-
re och lokal befolkning enligt nämndens egna, fina målsättningar som finns i Budgetboken 2013:  
”Ett mångsidigt kulturliv och goda möjligheter till utövande av olika konstformer förhöjer 
kommuninvånarnas livskvalitet och trivsel, förebygger utslagning samt ökar kommunens 
dragningskraft.”  
 
Med önskan om en livlig och fin kulturverksamhet samt fritidssysselsättning åt våra kommuninvånare.” 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden antecknar det inkomna brevet till kännedom. 
____________________ 
 
 
BESLUT:  
 
Efter diskussion beslöt nämnden att inte ompröva kriterierna för erhållande av bidrag 
för innevarande år. Saken tas upp vid genomgång av kriterierna för år 2014. 
_____________________  
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Dnr: FRITID 24/2013 
 
 
28 §. BIDRAG          Fördelning av anslag till folkhälsoföreningarna 

Vid kommunstyrelsens fördelning av understöd till sammanslutningar 25.3.2013 § 113 bevil-
jades 6 000 € till folkhälsoföreningarna i kommunen för simkursverksamhet.  
Kommunstyrelsen beslöt även att fördelningen av anslaget till folkhälsoföreningarna i Krono-
by fördelas av kultur- och fritidsnämnden. 
 
Föreningen Folkhälsan i Nedervetil inlämnande en anhållan med en önskan om en höjning 
av bidraget för simundervisningsarbete 2013. Bilaga 1/28 § av 15.4.2013. 
 
Bidraget, som utbetalas, baserar sig på föregående års uppgifter. 
 
Kultur- och fritidsnämnden, 13.6.2012, § 42: 
”Kultur- och fritidsnämnden fördelar anslaget för simundervisning 2012 mellan folkhälsoföreningarna:  
Folkhälsan i Kronoby 2 862,50 € 
Folkhälsan i Terjärv 972,50 €  
Folkhälsan i Nedervetil 2 165 €” 
 
Vid tidigare fördelning har använts tre komponenter: grundbidrag, elevantal och skjutskost-
nader. Vid fördelningen har inte simkurser, som hållits i simhall beaktats. Stödet gäller en-
dast simskolor utomhus under sommarhalvåret. 
 
Terjärvföreningen höll simkurser både vid Heimsjön och Högnabba. Kronobyföreningen har 
tidigare hållit en kurs även vid Emet. Ifjol deltog 8 elever från Söderby i simkursen i Nederve-
til. Detta har beaktats i förslaget till fördelning av anslaget.  
 
Enligt tidigare fördelningsgrunder blir understöden följande: 
 
A) grundbidrag  
Kronoby   500 € 
Terjärv   500 € 
Nedervetil   500 €   tot: 1 500 € 
 
B) elevantal (av 2012-års elever) 
Kronoby    120 46 %  1 035 €  
Terjärv     53  20 %  450 € 
Nedervetil    90  34 %  765 €  tot: 2 250 € 
 
C) transportkostnader (enligt boksluten 2012) 
Kronoby   3 621 €  52 %  1 170 € 
Terjärv    1 397 € 20 %  450 € 
Nedervetil    1 930 €  28 %  630 €  tot: 2 250 €  
 
eller sammanlagt får Folkhälsan i Kronoby 2 705 €, Folkhälsan i Terjärv 1 400 € och Folkhäl-
san i Nedervetil 1 895 €. 
 



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
15.04.2013 

 
 
Sida 
2/39 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

FK:S FÖRSLAG: 
 
Kultur- och fritidsnämnden fördelar anslaget för simundervisning 2013 mellan folkhälsoföre-
ningarna:  
Folkhälsan i Kronoby 2 705 € 
Folkhälsan i Terjärv 1 400 € 
Folkhälsan i Nedervetil 1 895 € 
______________________ 
 
Inger Wistbacka anmälde jäv under denna §. 
 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt enhälligt enligt det givna förslaget. 
___________________ 
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Dnr: FRITID 25/2013 
 
 
29 §. BIDRAG          Understöd inom idrottssektorn 

Enligt dispositionsplanen för år 2013 kultur- och fritidsnämnden 75 800 € att fördela i bidrag 
för motions- och idrottsverksamhet. 
 
Verksamhetsbidrag     27 000 
Projektbidrag         9 000 
Bidrag för motion för specialgrupper      2 200 
Kartbidrag (orienteringskartor)      5 500 
Bidrag för ledarutbildning       3 000 
Uppvärmningsbidrag       8 000  
Skoterbidrag (skidspår)     11 500 
Renoveringsbidrag       7 100 
Bidrag för motionseftis          500 
Bidrag för bränsle till skidspår      2 000 
      75 800   
  
Verksamhets- och projektbidrag (inkl. kartbidrag och motion för specialgrupper) har utannon-
serats att sökas senast torsdagen den 28 mars 2013 kl.16.00. Till ansökningarna för verk-
samhetsbidrag bifogas verksamhetsberättelse och bokslut för år 2012 samt verksamhetsplan 
och budget för år 2013. Specialbidraget för ledarutbildning utannonseras att sökas senast 
torsdagen den 31 oktober 2013 kl.16.00. För sent inkomna eller ofullständiga ansökningar 
behandlas ej. 
 
Vid fördelningen av verksamhets- och projektbidrag prioriteras idrottsverksamhet som riktar 
sig till barn och ungdomar. Även projekt som främjar det lokala utbudet av hälsofrämjande 
motionsaktiviteter för såväl barn som vuxna är mycket önskvärda. Speciell uppmärksamhet 
fästs vid projekt som strävar till att aktivera nya målgrupper till motions- och idrottsaktiviteter. 
 
Föreningar med verksamhet för barn och ungdomar under 18 år, som beviljas verksamhets-
bidrag, ansvarar för att etiska spelregler (Nuori Suomi eller grenförbundens egna) gås ige-
nom och följs inom alla sektioner och grupper under året. Framför allt betonas vikten av att 
idrottsaktiviteterna bedrivs i sådan miljö där varken tobak, snus, alkohol eller energidrycker 
förtärs. Nämnden är enig i sin ståndpunkt gällande användning av energidrycker, och stöder 
alla former av initiativ som är emot användandet av de skadliga dryckerna. 
 
Bidrag för ledarutbildning, bränsle till skidspår, motion för specialgrupper och kartor jämställs 
med projektbidrag och erhålls mot redovisning (inkl. kopior av kvitton på utförda åtgärder). 
Redovisningen skall inlämnas senast fredagen den 13 december 2013 kl.16.00. Bidrag för 
bränsle till skidspår beviljas till föreningar och privata som upprätthåller skidspår ute i byarna 
(Inte TUS, IK Kronan och IK Myran). 
 
Anslaget för underhåll av skidspår har enligt kultur- och fritidsnämndens beslut 7.2.2013, 11 
§ fördelats lika mellan de tre kommundelarna och utbetalats utan ansökan till moderföre-
ningarna IK Kronan, TUS och IK Myran (3 833 €/förening). Av föreningarna förutsätts att bi-
draget i sin helhet går till upprätthållande av spåren. 
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Enligt kultur- och fritidsnämndens beslut 26.11.2008, 51 § kommer idrottssektorns anslag för 
bidrag för uppvärmning av klubbstugor att, utan anhållan, fördelas mellan TUS, IK Kronan, IK 
Myran och Folkhälsan i Nedervetil r.f. Bidraget utbetalas mot inlämnande av redovisning jäm-
te el-räkningar för perioden 1.11.2012-31.10.2013 och dessa bör senast den 13.12.2013 
inlämnas till fritidsbyrån. 
 
Förslag till fördelningen av bidrag inom idrottssektorn. Bilaga 1-5/29 § av 15.4.2013. 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden beslutar att bevilja bidrag inom idrottssektorn enligt bilagorna. 
_______________________ 
 
Anna Parviainen och Susanne Hongell anmälde jäv under denna §. 
 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt enligt FK:s förslag. 
____________________ 
  


BIDRAG FÖR MOTION FÖR SPECIALGRUPPER 2013


I nämndens dispositionsplan för år 2013 finns 2 200 € reserverat för bidrag för specialgruppers motion. 


Förslaget baserar sig på procentuell fördelning på basen av de beräknade kostnaderna.


		FÖRENING/GRUPP


		ANTAL 


DEL-TAGARE

		AKTIVITET

		KOSTNADER

		BIDRAG 


ÅR -12


		        %

		  FÖRSLAG

		     BESLUT






		Kronoby pensionärer r.f.




		24-38


12

		Vattengymnastik


Boccia

		256


183,60

		114


45

		5


4

		110


88

		110


88



		Norra österbottens Svenska Synskadade r.f. NÖSS


(274 medlemmar varav 33 bosatta i Kronoby)

		4 + 2


20-25

		8 deltävlingar i bowlingcupen för synskadade runtom i Finland. (inkl. träningar)


Friidrotts- och bocciatävlingar för synskadade (inkl. träningar)




		768


(Ej beaktats i totalsumman)


400


(Ej beaktats i totalsumman)




		0

		0


0

		0

		0



		Kronoby Reumaförening r.f.

		18-20

		Vattengymnastik


2 ggr/v. 9 mån.


1 g/v. 3 mån.



1 g/v. 3 mån.

		579

		273

		 12

		264

		264



		Vattenjumppagänget




		26

		Vattenjumppa


1 g/v. 30 g/år




		3 750

		1 768

		79

		1 738

		1 738



		Sammanlagt




		

		

		4 768,60

		

		100

		2 200

		2 200





benita.frojdo


IDROTTSSEKTORNS BIDRAG FÖR BRÄNSLE TILL SKIDSPÅR 2013


I nämndens dispositionsplan för år 2013 finns 2 000 € reserverat för idrottssektorns bidrag för bränsle till skidspår.


		NAMN


		KOSTNADER

		    ANSÖKT

		   FÖRSLAG

		     BESLUT






		Söderby Hem och Skola r.f.


För upprätthållandet av skidspåret i Söderby.




		Ej uppgett

		450

		450

		max. 450

Utbetalas mot redovisning.



		Brännkärr-Bast byaråd/Thomas Finell


För upprätthållandet av skidspåret från Gulan till Såka Lillpotten.



		78

		100

		78*

		78*



		Jan-Erik Ånäs


För upprätthållandet av skidspåret och vandringsleden Lillträskleden från Haltbackan till Fjölkoträsket.



		238

		500

		238*

		238*



		Lars-Erik Skuthälla


För upprätthållandet av skidspåret och vandringsleden Lillträskleden från Haltbackan till Fjölkoträsket.



		417

		500

		417*

		417*



		Johan Fors


För upprätthållandet av skidspåret Kaitsjöspåret.



		53

		53

		53*

		53*





                  Totalt: 1 236

Återstår 764 € att fördela

Enligt nämndens beslut: Bidrag för ledarutbildning, bränsle till skidspår, motion för specialgrupper och kartor jämställs med projektbidrag och erhålls mot redovisning (inkl. kopior av kvitton på utförda åtgärder). Redovisningen skall inlämnas senast fredagen den 13 december 2013 kl.16.00. 


*Redovisning har inlämnats och de verkliga bränslekostnaderna beaktats.


benita.frojdo


IDROTTSSEKTORNS KARTBIDRAG 2013


I nämndens dispositionsplan för år 2013 finns 5 500 € reserverat för idrottssektorns kartbidrag. 


Förslaget baserar sig på procentuell fördelning på basen av de beräknade kostnaderna.


		FÖRENING


		OMRÅDE

		AREAL

		HUVUDSAKLIG ANV.

		KOST-NADER 

		BIDRAG -12

		ANSÖKT

		     %

		 FÖRSLAG

		  BESLUT






		Idrottsklubben Kronan r.f.





		Dunderkärr


Uppdatering, år 2003


Boholm


Uppdatering, år 1995


Öjbackan


Uppdatering, år 2008




		4,0 km2


5,0 km2

5,0 km2

		Tävlingar. Torsdagsbommen. Nybörjarorientering.


Tävlingar. Torsdagsbommen. Nybörjarorientering.


Tävlingar. Torsdagsbommen. 




		4 640


1 980


4 050

		2 070  (3 kartor)

		1 200


500


1 000

		19


8


17

		1 045


440


935




		1 045


440


935






		OK Botnia 




		Skriko


Uppdatering, år 2005


Toholmen 


Ny


Stenholmen


Uppdatering, år 1993




		6,0 km2

4,0 km2

4,0 km2

		Nationell tävling -13. Torsdagsbommen.


Nationell tävling -14.


Torsdagsbommar


Skolning

		 6 000


 5 070


2 280

		1 980  (2 kartor)

		2 700


2 320


780

		25


21


10

		 1 375


1 155


550

		 1 375


1 155


550



		Sammanlagt

		

		

		

		24 020

		

		8 500

		100

		          5 500




		          5 500
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IDROTTSSEKTORNS PROJEKTBIDRAG 2013


I nämndens dispositionsplan för år 2013 finns 9 000 € reserverat för idrottssektorns projektbidrag. 


		FÖRENING


		KOSTNADER

		    ANSÖKT

		   FÖRSLAG

		     BESLUT






		IK Kronan


För projekt ”Samarbete mellan olika idrotter” anskaffa utrustning till klubbstugan på Tössbacken 




		900

		900

		900

		900



		Påras hem och skola r.f.


För belysning till lekparken och den planerade miniplanen vid Påras skola.




		45 000

		3 000

		0

		0



		Söderby Hem och Skola r.f.


För inskaffning av begagnad snöskoter för preparering av elljusspåret vid Söderby skola.




		Ej uppgett

		5 000

		5 000

		5 000



		Nedervetil HästVänner r.f.


För barn och ungdomar – måla och bygga ihop hindermaterial.

		1 900

		1 500

		1 500

		1 500





                  Totalt: 7 400

Återstår 1 600 € att fördela
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IDROTTSSEKTORNS VERKSAMHETSBIDRAG 2013


I nämndens dispositionsplan för år 2013 finns 27 000 € reserverat för idrottssektorns verksamhetsbidrag. 


		FÖRENING


		 MEDLEMMAR

		   BOKSLUT

		  BIDRAG -12   

		    ANSÖKT

		   FÖRSLAG

		     BESLUT






		Idrottsklubben Kronan r.f.



Arbeta och verka för alla former av fysisk fostran inom sitt verksamhetsområde.


Orientering, skidning, gymnastik, ishockey och friidrott.





		               1043


		20,82               

		         4 000               

		6 000

		4 600

		4 600



		IK Myran r.f.



Verksamheten är indelad i sektioner, och man har som mål att engagera olika åldersgrupper till att motionera.




		420

		-704,36

		         4 000               

		10 000 

		4 600

		4 600



		Terjärv Ungdoms Sportklubb r.f. (TUS)


Att ge ungdomar vettig sysselsättning genom idrottsövning. 


Att befrämja motion och friskvård.





		790

		1 864,51

		4 000               

		5 000

		4 600

		4 600



		IF Åsarna r.f.



Att erbjuda goda och mångsidiga möjligheter att utöva friidrott. Trygga idrottarnas förutsättningar att utvecklas och nå framgångar inom grenen.




		400

		847,33

		2 500               

		4 000

		2 800

		2 800



		Skidklubben Åsen


Upprätthållande av skidsport i Nedervetil och Terjärv. Träningar och tävlingar samt läger åt knattar och juniorer.




		500

		3 318,77

		2 200               

		4 400

		2 800

		2 800



		OK Botnia


Knatterverksamhet, juniorträningar, tävlingsorientering, sommar, skid- och cykelorientering.




		198

		3 966,95

		1 800               

		2 700

		2 000

		2 000



		OK Terjärv


Orientering.






		90

		893,58

		800

		1 200

		1 100

		1 100



		Hovsala bollklubb r.f. (HBK)


Fotbollsverksamhet. Juniorer och seniorer i seriespel samt träningar för nybörjare.




		350

		4 986,28

		1 900

		3 900

		2 100

		2 100



		Nedervetil HästVänner r.f. (NHV)



Att väcka och sprida hästintresset i nejden. Sporra tävlande ekipage att utvecklas och tävla. Ponnyklubben för yngre barn. Anordna hopp- och dressyrtävlingar, hästevenemang. Njuta och sporta med hästar.



		120

		-440,51

		1 000

		2 100

		1 000

		1 000



		Nedervetil Jaktklubb r.f.



Befrämja jaktkunskaper, speciellt bland unga. Sköta om vilt, fredningsområden. Ordna fällbyggningstalkon samt skytteskolning för unga. 




		170

		3 720,22

		250

		1 000

		350

		350



		Nedervetil Fiskargille


Befrämja fiske och friluftsintresset, speciellt bland unga. Skolning i flugbindning och fiskhantering. Tävlingar och skolning i mete och pilkfiske och ismete.




		140

		3 548,48

		250

		1 000

		350

		350



		Nedervetil sportbilister -86



Förutom deltagande i olika tävlingar försöker man färdigställa byggandet av varmansbanan vid Krasslandet under år 2013.




		90-100

		-3 102,79

		500

		1 200

		350

		350



		Terjärv Sportfiskare r.f.   


Tävlings- och skolningsverksamhet i pilk- och metfiske, vinter och sommar för alla åldrar. 


     

		59

		-8,70

		Ej sökt

		400

		350

		350





  








              Totalt: 27 000
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KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
15.04.2013 

 
 
Sida 
2/42 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: FRITID 26/2013 
 
 
30 §. BIDRAG          Understöd inom kultursektorn 

Enligt dispositionsplanen för år 2013 har kultur- och fritidsnämnden 28 000 € att fördela i 
bidrag för kulturell verksamhet. 
 
Verksamhetsbidrag  13 000 
Projektbidrag     7 000  
Marknadsföringsbidrag    3 000 
Kultur i skolan    3 000  
Kultur i vården          2 000 
   28 000  
 
Verksamhets- och projektbidrag har utannonserats att sökas senast torsdagen den 28 mars 
2013 kl.16.00. Enligt nämndens beslut § 12 av 7.2.2013 kan ej verksamhet som ingår i MI:s 
kursprogram erhålla verksamhetsbidrag. Vid fördelningen av projektbidrag prioriteras projekt, 
som främjar det lokala kulturlivet och utbudet av kulturaktiviteter samt samarbetsprojekt olika 
föreningar/grupper emellan. Projekt som når nya målgrupper är speciellt önskvärda. Enskilda 
kulturutövare kan även beviljas bidrag inom ramen för verksamhets- och projektbi-
dragsanslaget, dock ej för resekostnader eller kommersiell verksamhet. 
 
Verksamhetsbidrag utbetalas då beslutet vunnit laga kraft och alla obligatoriska bilagor in-
lämnats. Projektbidrag utbetalas mot redovisning, som ska inlämnas då projektet genomförts 
eller senast 13.12.2013, kl.16.00. 
 
Marknadsföringsbidrag kan sökas kontinuerligt under året för evenemang eller åtgärder, som 
främjar det lokala kulturlivet och ökar kommunens synlighet. Anslaget kan även användas av 
kommunens skolor eller inom barndagvården för olika kulturprojekt eller -aktiviteter. Bidraget 
kan beviljas av fritidskoordinatorn och utbetalas mot redovisning. Redovisningen skall inläm-
nas senast fredagen den 13 december 2013 kl.16.00. 
 
Bidrag för kultur i vården kan sökas kontinuerligt under året och kan beviljas av fritidskoordi-
natorn.  
 
Kriterier för erhållande av bidrag för kulturella uppträdanden vid boendeplatser och vårdin-
rättningar inom Kronoby kommun:  
Föreningar, grupper med kultur som huvudsaklig verksamhet. 
Kultur- och fritidsnämnden ersätter föreningen/gruppen 40€/gång, max 5 gånger om året 
inom Kronoby kommuns område. 
Programmets längd 45-60 min. 
Programmet kan vara t.ex. recitation, musik, dans, allsång, konstutställning, läsestund m.m. 
Föreningen/gruppen kommer själv överens om lämplig tid etc. med vårdenhetens personal. 
Efter uppträdandet skall gruppen be om kvittering av vårdenhetens personal för uppträdan-
det (plats, tid och kvittering). 
Föreningen/gruppen fakturerar Kronoby kommun/Fritidsbyrån efter 5 uppträdanden eller i 
slutet av året.  
 



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
15.04.2013 

 
 
Sida 
2/43 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Förslag till fördelningen av bidrag inom kultursektorn. Bilaga 1 och 2/30 § av 15.4.2013. 
 
ORDF:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden beslutar att bevilja bidrag inom kultursektorn enligt bilagorna.  
____________________ 
 
Kaisa Karlström, Anna Parviainen och Marcus Riska anmälde jäv under denna §. 
 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt enligt förslaget. 
____________________ 
 
 
 
 
 
 
 
  


KULTURSEKTORNS PROJEKTBIDRAG 2013


I nämndens dispositionsplan för år 2013 finns 7 000 € reserverat för kultursektorns projektbidrag. 


		FÖRENING/SAMFUND/ARBETSGRUPP


		KOSTNADER

		    ANSÖKT

		   FÖRSLAG

		     BESLUT






		Bjarne Holmlund


Museiverksamhet på lägenheten Skinnarholmen.

		Ej uppgett

		Ca 730


(Kostnader för kommunalt bygglov)




		0

		0



		Krombi Tiaterförening r.f.


För uppsättning av revy i Kronoby hösten 2013.

		22 000

		5 000

		5 000

		5 000



		Brännkärr-Bast byaråd


Byggande av en grillkåta vid Gulan.




		2 500

		2 500

		0

		0



		Kronoby Ars klubb


Ordnande av en konstresa för kommunens konstföreningar och övriga konstintresserade.




		2 000

		1 500

		0*

		0*



		Nedervetil konstklubb


1) Tavelutställningar i Nedervetil och Karleby


2) Konst- och trädgårdsresa till Oravais och Vasa


3) Konststipendier till Nedervetil skola




		720

		620

		620

		620



		Småbönders spelmanslag


Deltagande i Brunskärs Majas konsert i Korpo.




		1 950

		1 300

		1 300

		1 300



		Nedervetil HästVänner r.f.


För ett projekt där man vill upplysa det finska kallblodet, finskhäst – världens mångsidigaste hästras.

		3 700

		3 700

		0

		0











                    Totalt: 6 920

*Kan ej beaktas, eftersom föreningen år 2012 erhöll 500 € i projektbidrag för ett annat projekt. En och samma förening kan ej få projektbidrag två år i följd.


Återstår 80 € att fördela
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KULTURSEKTORNS VERKSAMHETSBIDRAG 2013


I nämndens dispositionsplan för år 2013 finns 13 000 € reserverat för kultursektorns verksamhetsbidrag. 


		FÖRENING, GRUPP mm.

		 MEDLEMMAR

		   BOKSLUT

		  BIDRAG -12   

		    ANSÖKT

		   FÖRSLAG

		     BESLUT






		Nedervetil hembygdsförening r.f.


Hembygds- och museiverksamhet. 


Publikationsverksamhet: Åågliide.




		350

		1,56

		1 500

		2 000

		2 000

		2 000



		Kronoby Hembygdsförening r.f.


Öka och sprida kunskap om hembygden och dess historia. Sköta om och underhålla de fastigheter som föreningen äger. Ordna hembygdsfester och andra tillställningar. Dokumentera gamla hantverk och platser.



		226

		-10 675,75

		1 500

		2 500

		2 000

		2 000



		Terjärv hembygdsförening r.f.


Bedriver hembygdsverksamhet.




		400

		2 506,85

		1 500

		2 000

		2 000

		2 000



		Stiftelsen Torgare r.s.


Vill upprätthålla och utveckla ett levande museum i Kronoby centrum. Skolorna kan gratis besöka museet och få guidning. Runebergsfest,1:a maj-jippo, utställningar och  visafton.

		Ej uppgett

		-1 615,90

		                1500


		4 000

		2 000

		2 000



		Småbönders Byaförening r.f.


Strävar efter att alla i byn ska trivas under mottot ”Småbönders – en levande by”. Främja gemenskap och trivsel. Påskbrasa, Heimers minnesvandring, byafester och marknader.




		300

		-1 780,20

		450

		500

		500

		500



		Brännkärr – Bast Byaråd

Främja sammanhållningen i byn. Påskbrasa, byggande av grillkåta, motorcykelträff, traktor- och loppisrace.





		250

		1 410,43

		450

		600

		500

		500



		Karlebynejdens spelmansgille


Uppträder med allt från psalmer till dansmusik, allt enligt önskemål. Målet är att glädja med musik och föra det österbottniska spelmansarvet vidare, med eftertryck på Kronoby och Karlebymusik.



		8

		1 306,75

		0

		300

		0

		0



		Snåre byaforskare


Forskar i byahistoria i Snåre, Kivijärvi, Drycksbäck och Åsbacka.




		9

		641,00

		450

		580

		450

		450



		Djupsjöbacka Hem och skola r.f.


Främja elevernas välmående genom att ordna gemensamma aktiviteter för föräldrar, elever och lärare. Öka trivseln i skolan.




		50

		-110,73

		0 

		1 000

		0

		0



		Psykosociala föreningen Cronblomman r.f.


Försöker aktivera sina medlemmar med psykiska funktionshinder att komma ut i samhället. Ordnar träffar, aktivitetsdagar och resor.

		79

		-2 191,98

		Ej ansökt

		1 500

		200

		200



		Sammanlagt




		

		

		

		

		9 650

		9 650





Återstår 3 350 € att fördela.
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KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
15.04.2013 

 
 
Sida 
2/44 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: FRITID 27/2013 
 
 
31 §. BIDRAG          Understöd inom ungdomssektorn 

Enligt dispositionsplanen för år 2013 har nämnden 25 290 € att fördela i bidrag för ungdoms-
verksamhet.  
 
Verksamhetsbidrag  8 000 € 
Projektbidrag  3 900 € 
Renoveringsbidrag  5 500 € 
Hyresbidrag   6 890 € 
Bidrag för ordningsvaktsskolning 1 000 € 
                     25 290 € 
 
Verksamhets-, projekt-, och renoveringsbidragen utannonserades att sökas senast torsda-
gen den 28 mars 2013. Enligt nämndens beslut § 13 av 7.2.2013 kan ej verksamhet som 
ingår i MI:s kursprogram erhålla verksamhetsbidrag. Vid fördelning av projektbidrag fästs 
speciell uppmärksamhet vid projekt som strävar till att aktivera nya målgrupper och befrämjar 
ungdomarnas egna initiativ vad gäller fritidssysselsättning. Specialbidragen (hyresbidrag och 
bidrag för ordningsvaktsskolning) utannonseras att sökas senast torsdagen den 31 oktober 
2013, kl.16.00. För sent inkomna eller ofullständiga ansökningar behandlas ej. 
 
Verksamhetsbidrag utbetalas då beslutet vunnit laga kraft och alla obligatoriska bilagor in-
lämnats. Projekt- och renoveringsbidrag utbetalas mot redovisning, som ska inlämnas då 
projektet genomförts eller senast 13.12.2013. 
 
Förslag till fördelning av bidrag inom ungdomssektorn. Bilaga 1-3/31 § av 15.4.2013. 
 
FK:S FÖRSLAG:  
 
Nämnden beslutar att bevilja bidrag inom ungdomssektorn enligt bilagorna. 
___________________ 
 
BESLUT: 
 
Nämnden beslöt att bordlägga fördelningen av renoveringsbidrag. Fördelningen av de 
övriga bidragen framgår av bilagorna 1/31 § och 2/31 §. Projektbidraget till Nedervetil 
Jaktklubb beviljas med betoning på skolning för ungdomar. 
___________________ 
  


UNGDOMSSEKTORNS PROJEKTBIDRAG 2013


I nämndens dispositionsplan för år 2013 finns 3 900 € reserverat för ungdomssektorns projektbidrag. 


		FÖRENING


		KOSTNADER

		    ANSÖKT

		   FÖRSLAG

		     BESLUT






		Småbönders ungdomsförening 


Genomförande av revyprojekt.




		12 000

		1 500

		1 500

		1 500



		Nedervetil ungdomsförening r.f.


För anskaffning av teknisk utrustning för teaterprojekt.

		1 500

		1 500

		1 500

		1 500



		Centtis Hem- och Skolaförening r.f.


För anskaffning av gungor till skolgården vid Centralskolan.




		1 000

		1 000

		0*

		0*



		Nedervetil Jaktklubb


1)Anskaffning av luftgevär för ungdomar.


2)Tillverkning av fällor, samt skolning.




		2 000

		2 000

		900

		900



		Scoutkåren Brobyggarna r.f.


För ordnande av sommarläger.




		900

		500

		0**

		0**











                   Totalt: 3 900

Återstår 0 € att fördela.


*Kan ej beaktas, eftersom föreningen år 2012 erhöll 300 € i projektbidrag för ett annat projekt. En och samma förening kan ej få projektbidrag två år i följd.


** Kan ej beaktas, eftersom föreningen år 2012 erhöll 500 € i projektbidrag för ett annat projekt. En och samma förening kan ej få projektbidrag två år i följd.
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UNGDOMSSEKTORNS RENOVERINGSBIDRAG 2013


I nämndens dispositionsplan för år 2013 finns 5 500 € reserverat för ungdomssektorns renoveringsbidrag. 


		FÖRENING


		KOSTNADER

		    ANSÖKT

		ANTAL ANV.H./


0-29 ÅR





		   FÖRSLAG

		     BESLUT






		Bråtö byahemsförening


Målning av ytterväggar + eventuellt byte av skadade bräder runt fönster.




		1 450

		Ej uppgett

		Ca 10 h/vecka

		1 000

		



		Nedervetil ungdomsförening r.f.


För mellantaksventilation, tilläggsisolering samt byte av stuprör.




		6 000

		6 000

		Fri tillgång till klubbrummet som är öppet under vinterhalvåret. 



		4 500

		



		Nedervetil Jaktklubb


VVS-arbeten, rivning av spisen och anskaffning av en ny.

		6 000

		6 000

		Ungdomar deltar i älgjakten. Utrymmet användas för skolning för unga.



		0

		





                                             Totalt: 5 500
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UNGDOMSSEKTORNS VERKSAMHETSBIDRAG 2013


I nämndens dispositionsplan för år 2013 finns 8 000 € reserverat för ungdomssektorns verksamhetsbidrag. 


		FÖRENING


		 MEDLEMMAR

		   BOKSLUT

		  BIDRAG -12   

		    ANSÖKT

		   FÖRSLAG

		     BESLUT






		Nedervetil ungdomsförening r.f.


Ordna danser och musiktillfällen. Teaterverksamhet.




		200

		3,30

		3 000

		5 000

		3 000

		3 000



		Småbönders ungdomsförening 


Revyverksamhet, filmkvällar, biljard, mötesutrymmen, julfest. Man vill stärka sammanhållningen i byn och föreningen, aktivera unga, få in pengar och ha roligt tillsammans.




		42

		7 126,70

		Ej sökt

		3 000

		3 000

		3 000



		Merjärv byahemsförening r.f.


Barnfamiljeträffar, ungdomsutrymme, Merjärv-loppis, påskbrasa, olika fester etc.




		167

		3331,67

		800

		1 500

		500

		500



		Scoutkåren Brobyggarna r.f.


Patrullverksamhet. Ordna utmanande och berikande program för medlemmarna. Hajker och utfärder.




		28

		-510,87

		400

		600

		600

		600



		Nedervetil Scoutkår Vägvisarna r.f.


Väcka ungas intresse för naturen och lära dem att vistas där på ett respektfullt sätt. Lära ta ansvar och fungera i grupp, praktiska färdigheter. Utfärder, övernattningar och läger.




		31

		1 783,13

		800

		1 000

		700

		700



		Nedervetil Första Hjälpen grupp


Ordna kurser i första hjälp. Ordna övningar i samråd med Nedervetil brandkår. Dejourerar på skolavslutningar och på större tillställningar

		25

		-224,87

		Ej sökt

		1 000

		200

		200














                  Totalt: 8 000
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Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker 
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fullmäktige 
 
 

 

Dnr: FRITID 28/2013 
 
 
32 §. BUDGET          Förslag till investeringar 2013; konditionssalsredskap 

Kultur- och fritidsnämnden 7.2.2013, 14 §: 
”För kultur- och fritidsnämndens del är följande investeringar med i den godkända ekonomiplanen 
2013- 2015:  
 
INVENTARIER FÖR IDROTT BUDGET 2013 PLAN 2014      PLAN 
2015 
 
   15 000  15 000      15 000 
 
2013-2015: 15 000€ /år för fortsatt anskaffning av redskap till idrottsanläggningar (planer, konditions-
salar samt idrottshallen).  
 
Hösten 2006 anskaffade kommunen ny konditionssals utrustning till idrottshallen av Frapp. Enligt upp-
gifter från aktiva användare av konditionssalen börjar behovet av nya redskap nu vara stort.  
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden beslutar att  ge FK i uppdrag att begära offerter 

vid sitt nästa möte fatta beslut om anskaffningen av ny konditionssals ut-
rustning till idrottshallen. 

 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt enligt FK:s förslag” 
 
Offerter har inbegärts via brev av tre företag; HUR Finland Oy, GymKonsult Ab och Frapp. 
Endast de två först nämnda företagen har lämnat in offerter. Bilaga 1/32 § av 15.4.2013. 
 
De båda offerterna fanns till påseende under mötet.  
 
GymKonsults offert uppgår till 15 000 € och HUR Finlands till 24 530 € (moms 0%). 
 
FK:S FÖRSLAG:  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att beställa konditionssalsredskapen via GymKonsult Ab. 
______________________ 
 
BESLUT:  
 
Efter diskussion beslöt nämnden att beställa konditionssalsredskap till alla tre kondi-
tionssalar enligt förslaget. 
______________________ 
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Dnr: FRITID 29/2013 
 
 
33 §. BIDRAG          Anhållan bidrag från momentet Kultur i skolan; Nedervetil skola 

Nedervetil skola arrangerar, som enda skola i Kronoby kommun, en resa till Skolmusik i 
Esbo 17-18.5.2013. Eleverna i åk 5 och 6 erbjuds möjlighet att delta i den stora finlands-
svenska musiksatsningen. 40 elever och 6 lärare har anmälts.  
 
En musikgrupp från åk 6 har fått äran att få uppträda under Tusen och en natt – konserten 
och en musikgrupp från åk 5 uppträder under en mosaikkonsert. Dessutom sjunger alla del-
tagare under den stora konserten, som samlar många hundra elever från hela Svenskfinland 
i Barona arenan i Esbo. 
 
Skolan vill ta vara på möjligheten för sina elever att: få en fin musikupplevelse, stöda deras 
musikintresse, låta dem få uppträda med sin musik på stora scener, delta i en jättekör av 
finlandssvenska elever samt representera Kronoby kommun och Nedervetil skola. 
 
Nedervetil skola ansöker om 2000 € i understöd för ovan nämnda ändamål. 
 
I nämndens dispositionsplan för år 2013 finns 3 000 € reserverat för Kultur i skolan. 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Nämnden beslutar att från momentet Kultur i skolan bevilja Nedervetil skola 500 € för delta-
gande i Skolmusik 2013. 
_____________________ 
 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt enhälligt enligt FK:s förslag. 
_____________________ 
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Dnr: FRITID 30/2013 
 
 
34 §. IDROTT          Anhållan om sponsorbidrag för tävlingsskidåkning; Wiljam Fors 

Kultur- och fritidsnämnden, 7.2.2013 § 15: 
”E-post skickat från Tom Fors till kommundirektör Michael Djupsöbacka 2.1.2013: 
”I egenskap av föräldrar till Wiljam Fors ansöker vi om sponsorering för Wiljam Fors utövande av täv-
lingsskidåkning på nationell nivå. Wiljam är nu 17 år och studerar andra året vid idrottsgymnasiet i 
Vörå på skidlinjen. Wiljam representerar SK Åsen. En satsning på tävlingsskidåkning för en junior utan 
sponsorer är kostsamt med tanke på utrustning (ett par skidor kostar 500 €, stavar 190-280 €, skidval-
lor för en säsong ca 500 €), träningsläger, samt tävlingsresor och övernattningar på olika håll i Fin-
land. I vinter blir det FSSM i Ekenäs, SM i Kervo, SM-sprint och skolmästerskap i Pyhäjärvi, SM i Tai-
valkoski, SM-sprint och stafett i Kontiolahti samt många andra tävlingar på dagsreseavstånd. Wiljam 
representerar också Kronoby kommun i Landskapsstafetten på seniorsträckan i första laget i Hi-
mango. 
 
I nyårshelgen deltog Wiljam i granskningstävlingar för JVM (juniorvärldsmästerskap) i Vörå. Tävlingar-
nas nivå motsvarade SM. Placeringen från lördagens sprint blev en sjunde plats. I nationella tävlingar 
den 16.12.2012 i Himango blev det en segerplats. Förra vinterns meriter är guld i stafett i FSSM (Fin-
lands svenska skidförbundsmästerskap). Under förra vinterns tävlingssäsong drabbades Wiljam av 
mycoplasmakterieinfektion i luftvägarna, vilket innebar tävlingsförbud under vårvintern. Pga. insjuk-
nandet fick Wiljam inte någon plats i FSS-gruppen och detta medför avsevärt högre lägerkostnader. 
FSS ersätter kostnaderna endast för de som hör till träningsgruppen.  Nu har han fått vara frisk och 
formbeskedet är positivt. 
 
Exempel på stöd som andra kommuner ger för juniortävlingsidrottare i tex. Perho är 2000 euro, Ääne-
koski över 2000 euro, Vörå 600 euro. Aktiva tävlingsidrottare ger en bra image åt kommunen och fun-
gerar som en bra förebild för yngre barn och ungdomar. Hittils har vi bekostat alla utgifter själva. Då 
nivån stiger, tävlingsresorna blir längre och träningslägren fler stiger också utgifterna.  
 
Vi bifogar kopior av fakturor för höstens träningsläger, tillsammans blir de 1331,50 €. Av detta fattas 
ännu faktura för Sk Åsens träningsläger i Äkäslompolo vid självständighetsdagen (ca. 160 €).” 
 
Enskilda aktiva idrottare får varken i Jakobstad, Larsmo eller Pedersöre ekonomiskt stöd för sitt id-
rottsutövande.  
 
Karleby har av tradition ca 2 fadderidrottare som får ett större regelbundet understöd (5 000€/år under 
två års tid). För att ha möjlighet att bli fadderidrottare krävs nästan internationell nivå (2011-2012 Pia 
Sundstedt och Samuli Saarela). Stadsstyrelsen i Karleby har kunnat bevilja pr-bidrag och liknande, 
främst inom lagsporterna. Finns inga klara godkända regler för det, men bidrag kan fås för exempelvis 
utlandsresa eller reklam på dräkter. 
 
FK:S FÖRSLAG:  
 
Anhållan avslås med motiveringen att grannkommunerna inte heller ekonomiskt stöder enskilda idrot-
tare.  
 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt att bordlägga ärendet. 
______________________” 
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FK:S FÖRSLAG: 
 
Anhållan avslås med motiveringen att grannkommunerna inte heller ekonomiskt stöder en-
skilda idrottare.  
____________________ 
 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt enligt det givna förslaget. 
___________________ 
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Dnr: FRITID 31/2013 
 
 
35 §. BIDRAG          Anhållan om bidrag; Mats Lindh 

Kultur- och fritidsnämnden 19.9.2006, § 44: 
”Mats Lindh anhåller för sonen Jesper Lindhs del om bidrag för deltagaravgift och resor till ett 8-dagars 
Målvakts ishockeyläger på Furudals hockeyskola i Sverige sommaren 2013. 
 
Jesper är 13 år. Han har sedan 5 årsåldern diagnosen diabetes typ 1 och är på grund av detta bero-
ende av en förälder närvarande under hela tiden som lägret pågår. Kostnaderna stiger med förälder 
närvarande, liksom kostnaderna för resan.  
 
Mats och Jesper deltog även sommaren 2012 i samma hockeyskola, med många goda erfarenheter 
och bekantskaper rikare.  
 
Kultur- och fritidsnämnden 18.4.2012, § 37: 
” BESLUT:  
 
Nämnden beslutar att ge avslag på anhållan på grund av att: 

ansökan har inlämnats efter utgången ansökningstid 
det saknas budgetmedel för utdelning av bidrag för det ansökta ändamålet.” 

 
Varje sommar deltar 1 400 elever i lägren, som är fördelade på 7 veckor med professionella tränare 
från hela Norden. Jespers tränare sommaren 2012 var AIK tränare som tränat Kiprusoff. Han var Jes-
pers egen tränare under hela veckan. Dessutom var diabetes bekant för honom från tidigare.  
 
Mats Lindh har betalat 200 € i anmälningsavgift. Den totala kostnaden för lägret är ca 511€/ deltagare. 
Kostnader för resa och logi för förälder tillkommer. 
 
Kultur- och fritidsnämnden 19.9.2006, § 44: 
”I fördelningen av årets projektbidrag inom idrottssektorn har principen varit att för lägerverksamhet 
beviljas ett projektbidrag på max 200€ oberoende av antal läger.” 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Anhållan tas upp i samband med fördelning av bidrag på kultur- och fritidsnämndens nästa möte. 
 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt att bordlägga ärendet. 
______________________” 
 
Enskilda aktiva idrottare får varken i Jakobstad, Larsmo eller Pedersöre ekonomiskt stöd för 
sitt idrottsutövande.  
 
Karleby har av tradition ca 2 fadderidrottare som får ett större regelbundet understöd 
(5 000€/år under två års tid). För att ha möjlighet att bli fadderidrottare krävs nästan interna-
tionell nivå (2011-2012 Pia Sundstedt och Samuli Saarela). Stadsstyrelsen i Karleby har 
kunnat bevilja pr-bidrag och liknande, främst inom lagsporterna. Finns inga klara godkända 
regler för det, men bidrag kan fås för exempelvis utlandsresa eller reklam på dräkter. 
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FK:S FÖRSLAG: 
 
Anhållan avslås med motiveringen att grannkommunerna inte heller ekonomiskt stöder en-
skilda idrottare.  
____________________ 
 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt enligt det givna förslaget. 
___________________ 
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Dnr: FRITID 32/2013 
 
 
36 §. BIDRAG          Anhållan om bidrag för Jippii-körens konsertresa till Italien; Sol-

veig Somero 

Solveig Somero anhåller om ekonomiskt bidrag för Jippii-körens konsertresa till Italien, Pa-
lermo 27.03-03.04.2013.  
 
Kören fungerar i Karleby metodistförsamling och har 12 sångare, varav 3 är anmälda till re-
san. 2 av dem är Someros döttrar Julia och Gabriela Somero, som går i Terjärv skola klass 1 
och 2. I resan deltar drygt 50 personer från Finland, varav de flesta är 7-16 år. Även ett flertal 
vuxna deltar i resan. Deltagare kommer även från Jippii-körer bl.a. i Kauhava och Kyrkslätt. 
 
Jippii-körverksamheten inleddes 1998 i Finland. Under 15 år har sångerna översatts till 69 
språk och många cd-skivor och musikvideor har spelats in. Idag finns över 120 Jippii-körer i 
bl.a. Estland, Lettland, i många f.d. Sovjetstater, Japan och USA. Man står på tröskeln till att 
inleda verksamhet i Svenskfinland och i Sverige.  
 
Senaste sommar deltog Someros döttrar i ett läger där man spelade in den senaste finska 
Jippii-skivan, som nu finns till salu till förmån för resan. På hösten berättade flickorna om 
inspelningen i sina klasser och man lyssnade intresserat på dem och på skivan. Också nu är 
flickorna beredda att efter hemkomsten berätta om resan i sina klasser. 
 
Jippiimissio, som inte är samfundsbundet, har fått inbjudan till en missionskonferens som 
församlingarna i Palermo gemensamt arrangerar. Man väntar ca 2000 barn från många län-
der, främst från Europa. Jippiikörerna från Finland kommer att medverka i ca 2 församlings-
möten och 3 konserter på olika håll i Palermo. 
 
En resa av detta slag är en stor upplevelse för barnen. Att gemensamt öva in sånger på 
främmande språk, knyta nya kontakter, både i Finland och utomlands, och sedan tillsam-
mans uppträda ger minnen och vänner för livet. Barnen får vidgade vyer och en förståelse för 
andra människor, andra kulturer och språkmiljöer. Om det finns intresse inom kommunen ger 
Jippiikörerna gärna konsert och berättar om resan och verksamheten. 
 
De sammanlagda kostnaderna för resan uppgår till 2 412 €. Förutom bidragsansökan säljer 
man cd-skivor och pizza till förmån för resan. 
 
FK:S FÖRSLAG:  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att inte bevilja bidrag för det ansökta ändamålet. 
____________________ 
 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt enligt förslaget, med motiveringen att körens hemort inte är Kronoby 
och Kronobybornas andel av kören är så liten. 
____________________ 
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Dnr: FRITID 33/2013 
 
 
37 §. BIDRAG          Anhållan om bidrag för ordnande av Svenska Veckan i Karleby-

nejden 2013 

Svenska veckan 2013 i Karleby och Kronoby är liksom tidigare år en del av en större helhet. 
Samarbetet med Svenska Finlands Folkting fortsätter också i år.  Svensk- och tvåspråkiga 
program ordnas för olika åldrar på olika håll i Karleby och Kronoby.  
 
Svenska veckan inleds med en föreningsfestival för svensk- och tvåspråkiga föreningar i 
stadsbiblioteket i Karleby, och Svenska Veckan kulminerar i Svenska dagen-festen vid Gille-
stugan den 6 november 2013. 
 
Kultur- och fritidsnämnden, 29.4.2010, § 33: 
”Kultur- och fritidsnämnden beslöt att från momentet kultursektorns verksamhetsbidrag bevilja 500€ i 
bidrag för Svenska veckan i Karleby och Kronoby.” 
  
Kultur- och fritidsnämnden, 28.4.2011, § 27: 
”Kultur- och fritidsnämnden beslutar att från momentet ungdomssektorns verksamhetsbidrag bevilja 
500€ i bidrag för Svenska veckan i Karleby och Kronoby.” 
 
Kultur- och fritidsnämnden, 18.4.2012, § 26: 
”Kultur- och fritidsnämnden beslutar att från momentet kultursektorns projektbidrag bevilja 600€ i bi-
drag för Svenska veckan i Karleby och Kronoby.” 
 
Organisationskommittén anhåller om 1 200 € i bidrag för Svenska Veckan 2013. 
 
ORDF:S FÖRSLAG:  
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att från momentet kultursektorns verksamhetsbidrag be-
vilja 600 € i bidrag för Svenska veckan i Karlebynejden 2013. 
____________________ 
 
Kaisa Karlström anmälde jäv under denna §. 
 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt enhälligt enligt förslaget. 
____________________ 
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Dnr: FRITID 34/2013 
 
 
38 §. BIDRAG          Anhållan om projektbidrag; Jakobstadsnejdens MS-klubb 

Jakobstadsnejdens MS-klubb hör under Mellersta Österbottens MS förening, men är en 
självständig svensk klubb. Dess medlemmar har en MS diagnos, och till klubben hör även 
deras anhöriga. Medlemmarna kommer från Nykarleby, Pedersöre, Jakobstad, Larsmo, Kro-
noby och Karleby. Av dem är en handfull bosatta i Kronoby. Bilaga 1/38 § av 15.4.2013. 
 
Man brukar ha sina träffar på olika platser i vår nejd. 10-20 medlemmar deltar/gång. 
 
Jakobstadsnejdens MS-klubb ansöker nu om ett bidrag på 100-400€ från kultur- och fritids-
nämnden. 
 
FK:S FÖRSLAG: 
 
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att ge avslag på anhållan. 
____________________ 
 
BESLUT: 
 
Nämnden beslöt enligt förslaget, med motiveringen att klubbens hemort inte är Kro-
noby och Kronobybornas andel av klubben är så liten. 
____________________ 
 
  



KRONOBY KOMMUN 
 
Organ 
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN 

 
 
Sammanträdesdatum 
15.04.2013 

 
 
Sida 
2/54 

 
 

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker 

Nämnd Kommun- 
styrelse 

Kommun- 
fullmäktige 
 
 

 

Dnr: FRITID 35/2013 
 
 
39 §. IDROTT          Städning av Kronoby Idrottshall 

Städningen och övervakningen av Kronoby Idrottshall har sedan år 1997 skötts av Skalas 
fastighetsservice. Margaretha Strandvall avgår från och med 1.6.2013 i pension, varför det är 
skäl att se över städfunktionerna i idrottshallen. 
 
FK har begärt offert, Bilaga 1/39 § av 15.4.2013, av ISS för: 

- 1 grundligare städning per vecka.  
- Daglig städning. 
- Städning av de fyra omklädningsrummen. 
- Städning och desinficering av konditionssalen jämte redskapen. 

 
FK:S FÖRSLAG:  
 
Förslag ges på mötet. 
_____________________ 
 
BESLUT:  
 
Nämnden beslöt att bordlägga ärendet. 
_____________________ 
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40 §. DELGIVNINGSÄRENDEN 

- Nämnden beslöt vid sitt senaste möte att bevilja FK rätt att uppgöra verksamhetsbe-
rättelsen för år 2012 samt komplettera den med bland annat nyckeltalen i ett senare 
skede. Nämnden delges verksamhetsberättelsen för 2012. Bilaga 1/40 § av 
15.4.2013. 

 
- FK deltog i Svenskspråkiga drogförebyggande dagarna i Tammerfors 26-27.3.2013. 

Bilaga 2/40 § av 15.4.2013. 
 

- Lågstadieskolornas skidkampanj genomfördes under tiden 4.2-3.3.2013 då eleverna 
antecknade sina skidprestationer. I klassen ”de stora” var eleverna i Nedervetil skola 
de aktivaste skidarna med i medeltal 7,94 prestationer/elev. Påras skola var flitigast i 
att skida i klassen ”de små”. Medeltalet var 17,88 prestationer/elev. I kampen om jä-
gargeneralmajor Uno Fagernäs´ vandringspris fick Påras skola nu sin tredje inteck-
ning.  

 
- Skolornas 19:de landskapsstafett gick av stapeln i Toholampi den 14 mars 2013.  

Kronoby representerades av tre lag. Kronobys första lag kammade hem en fin silver-
medalj, och de andra lagen placerade sig på tolfte och tjugosjunde plats. 

 
- FK uppvaktade vid premiären av Småbönders-revyn Int ha vi siitt värr 6.4.2013.  

 
- En friskvårdsdag för kommunens seniorer ordnas i Kronoby idrottshall och Herberts 

Hus den 17 april 2013. 
 

- Köptjänstavtal för skötsel av idrottsplanerna (april) maj-september förlängs med föl-
jande företagare: 

 Kronoby (3 planer): Skalas fastighetsservice. 
Terjärv (2 planer och grönområden): Dahlviks Service. 
 

- Köptjänstavtal för skötsel av området kring Nedervetil Idrottsplan har ingåtts med föl-
jande företagare för perioden 1.5.2012-30.9.2013 med möjlighet till eventuell fortsätt-
ning: 
 Firma Anders Dalhem.  
 

BESLUT: 
 
Nämnden beslöt att anteckna ärendena till kännedom. 
__________________ 
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41 §. NÄMNDMEDLEMMARNAS INITIATIV 

Under denna paragraf behandlas de initiativ som kultur- och fritidsnämndens medlemmar 
framlägger om olika frågor. Beroende på frågornas art ges föredragning vid sammanträdet 
eller så överförs de till beredning. 
 
Inga initiativ framfördes. 
____________________ 
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42 §. IDROTT          Specialmotionskortet 

Idrottsnämnden i Karleby godkände 9.12.2009 uppdaterade kriterier för specialmotions-
kortet. Specialmotionskortet är avsett för handikappade och långtidssjuka. Målet är att 
aktivera dem till motions- och idrottsverksamhet på eget initiativ.  
 
Grunderna för beviljandet av kortet gäller tillsvidare och ses över regelbundet. Vissa kli-
enter har rätt att få ett kort för en personlig hjälpare. Klienten har då rätt att utan kostnad 
ha en vuxen, personlig hjälpare som följeslagare i simhallen. Specialmotionskortet berät-
tigar till simning i badcentret VesiVeijari en gång om dagen under öppettiderna. Med kor-
tet får man också rabatt på konditionssalsbiljetter. Ansökningarna handläggs vid idrotts-
byrån i Karleby. 
 
Om kortets pris t.ex. är 50 euro i året ingår 14 simhallsbesök. Om det antalet överstigs faktu-
reras t.ex. 3,50€/besök (eller norm. barn och vuxen avgift). Detta var villkoren för Kelviås 
medverkan före kommunsammanslagningen. Avgiften till Lylyn Pisara (simhallen i Toholam-
pi) är 5€. Med specialmotionskortet betalar kunden endast 3€. Mellanskillnaden faktureras 
månatligen direkt till idrottsbyrån i Karleby.  
FK har blivit kontaktad av ett antal kommuninvånare, som skulle vara intresserade av kortet. 
 
Karleby-konceptet är fritt att kopiera och Kronoby kunde självständigt gå igenom användar-
grupperna och fundera på vilka som i Kronoby kunde vara berättigade till kortet. Blanketter 
och kort finns också färdigt. 
Bidrag för specialmotion, som kultur- och fritidsnämnden årligen har beviljat, har ju nått en 
liten grupp så detta kunde vara ett bra komplement. Möjligheten att kommunen bestämmer 
hur många besök som ingår i årskortsavgiften finns också. 
  
Hur mycket resurser borde Kronoby kommun satsa på kortet?  
 
Borde social- och hälsovården satsa resurser på detta? 
 
Vem är den rätta instansen att bevilja korten i Kronoby?  

Det krävs en hel del medicinskt kunnande för att tolka läkarutlåtanden och avgöra om 
de uppfylls eller ej. På den här punkten har Karleby upplevt att idrottsinstruktören 
trots sin erfarenhet många gånger skulle behöva "konsulthjälp". 

 
Skall Kronoby börja försiktigt och begränsa kortet till att gälla endast vid simhallarna i Karle-
by, Jakobstad och eventuellt Vetil?  

Det går, vid behov, att senare utöka med konditionssalarna. 
 
Skulle det vara på sin plats med en arbetsgrupp som ger sitt förslag till Kronobys version av 
specialmotionskortet? 
 
BESLUT:  
 
Kultur- och fritidsnämnden ber kommunstyrelsen ta ställning till specialmotionskortet 
samt ge riktlinjer för hur Kronoby skall gå vidare i ärendet. 
__________________  
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43 §. SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

Sammanträdet avslutades kl.20.50. 
____________________ 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
 
Vad förbudet grundar sig på 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § 
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet. 
 
Paragrafer: 26, 27, 39, 41 
 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 
 
 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse 
 
Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande.  
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är 
 
Kultur- och fritidsnämnden i Kronoby kommun 
PB 22 (Säbråvägen 2) 
68500 KRONOBY 
 
Paragrafer: 
 
 
 
 
 
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
Rättelseyrkandets innehåll 
 
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall under-
tecknas av den som framställer det. 
 
Beslut som gäller upphandling 
 
I beslut som gäller upphandling  kan den som ärendet gäller även göra en skriftlig framställan 
till Marknadsdomstolen, PB 118, 00131  HELSINGFORS. 
 
Paragrafer: 
Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.
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BESVÄRSANVISNING 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 
Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär 
endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av 
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av dem som är 
part eller medlem av kommunen. 
 
Besvärsmyndighet är:   Vasa förvaltningsdomstol 
    PB 204 (Fiskstranden, Strandgatan), 
65101 VASA 
 
Kommunalbesvär, paragrafer 
Besvärstid  30 dagar 
 
Förvaltningsbesvär, paragrafer 
Besvärstid  30 dagar 
 
Annan besvärsmyndighet, adress 
och postadress, paragrafer:   
Besvärstid  30 dagar, paragrafer: 
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. 
 
BESVÄRSSKRIFT 
I besvärsskriften skall uppges 
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skrif-
ten. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, 
boningsort och postadress anges. 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt 
bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 
 
Inlämnande av handlingarna 
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Be-
svärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens 
eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan be-
svärstiden går ut. 
 
Rättegångsavgift 
Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters pre-
stationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 € av en ändringssökande i förvaltnings-
domstolen. 
 
Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdra-
get. 


