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79 §. LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta sammanträde har utfärdats 4.11.2014 och tillställts samtliga medlemmar av
kultur- och fritidsnämnden.

BESLUT:

Mötet konstaterades vara lagligen sammankallat och nämnden beslutför.
____________________
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80 §. PROTOKOLLJUSTERING

Karin Saarukka och Anna Parviainen väljs till protokolljusterare för mötet.

BESLUT:

Karin Saarukka och Anna Parviainen valdes till protokolljusterare för mötet.
____________________
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81 §. PREMIERINGAR Årets Kulturpristagare 2014

Kultur- och fritidsnämnden har av tradition utsett ”Årets Kulturpristagare” i kommunen. Denna
har premierats med ett stipendium/gåva på kommunens årsfest.

Kulturpristagare:
1996 Levi Johnsson
1997 Holger Ahlskog
1998 Börje Nylund
1999 Kaj Backman
2000 Ingvald Näse
2001 Harry Kronqvist
2002 Klaus Vistbacka
2003 Sonja Biskop
2004 Anders Fredriksson
2005 Jan-Erik Rudnäs
2006 Magnus Storbacka
2007 Karl Sundman
2008 Håkan Vikström
2009 Elin Blom
2010 Christer Forsström
2011 Eva-Lott Björklund
2012 Jarl-Erik ”Lalle” Broberg
2013 Niko Riippa

FK:S FÖRSLAG:

Nämnden beslutar att: ge förslag till kandidater samt utse pristagare och motivering.
Valet offentliggörs först i samband med årsfesten den 5.1.2015
(prel.)

Nämnden beslutar att: utse Malin Storbjörk till Årets kulturpristagare.
Valet offentliggörs först i samband med årsfesten den
5.1.2015 (prel.).

_______________________
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82 §. PREMIERINGAR Årets FM-medaljörer

Nämnden brukar traditionellt uppvakta årets FM-medaljörer med ett träningsstipendium i
samband med kommunens årsfest.

Samtliga personer, som erhåller FM-medalj, är värda all uppmuntran och tack för sina fina
prestationer.

Enligt nämndens beslut 23.2.2012 § 15 uppvaktas idrottsmän- och kvinnor från de fyllt 14 år
– seniornivå (ej veterannivå) för prestationer på FM-medalj nivå i olympiska grenar + orien-
tering. De personer som erhåller FM-medalj på veterannivå inbjuds till årsfesten med tillhö-
rande kaffebjudning, även om de ej är berättigade till stipendium. Uppvaktningen av medaljö-
rerna sker en gång per år genom att dessa inbjuds till kommunens årsfest. Vid detta tillfälle
utdelas gåvochecker enligt följande:

Medaljör: Junior 14 - Senior
Bronsmedalj 100 €
Silvermedalj 150 €
Guldmedalj 200 €

1. Stipendiaten bör ha fyllt 14 år.
2. Fritidsbyrån kan begära uppgifter från kommunens föreningar om vem som anses merite-
rad.
3. Stipendiaten bör vara bosatt i Kronoby.
4. Stipendiaten bör ha varit bosatt i kommunen sedan 31.12 föregående år.
5. Samma person kan tilldelas stipendium endast en gång/år.
6. Positiv helhets-PR för idrott och andra kringfaktorer kan invägas vid val av stipendiat.

I lagsporter halveras summorna från de i tabellen angivna.

Kommuninvånarna ombeds via tidningsannonser i Österbottens Tidning och Keskipohjan-
maa meddela sina FM-medaljörer till kommunen senast den 12 december 2014.

FK:S FÖRSLAG:

Nämnden beslutar att på kommunens årsfest 5.1.2015 (prel.) enligt ovan nämnda principer
premiera FM-medaljörer, som är skrivna i kommunen. De personer som erhållit FM-medalj
på veterannivå inbjuds till årsfesten med tillhörande kaffebjudning, även om de ej är berätti-
gade till stipendium.

BESLUT:

Nämnden beslöt enligt det givna förslaget.
____________________
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83 §. PREMIERINGAR Årets talkoinsats inom kultursektorn

Kultur- och fritidsnämnden har tidigare beslutat att den vid behov kan utse årets talkoinsats
inom kultursektorn.

Årets talkoinsats inom kultursektorn:

2009 Tjärdalsgänget i Nedervetil
2010 Årets talkoinsats uppmärksammades inte
2011 Kronoby släkt- och hembygdsforskare
2012 Restaureringsprojektet vid Åbacka hängbro
2013 Årets talkoinsats uppmärksammades inte

FK:S FÖRSLAG:

Nämnden beslutar om uppmärksammandet av årets talkoinsats inom kultursektorn 2014.
Valet jämte motiveringen offentliggörs först i samband med årsfesten den 5.1.2015 (prel.).

BESLUT:

Nämnden beslöt att: utse Göte Edsvik till Årets talkoinsats inom kultursektorn.
Valet jämte motiveringen offentliggörs först i samband med
årsfesten den 5.1.2015 (prel.).

_______________________
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84 §. PREMIEIRNGAR Årets talkoinsats inom idrotts- eller ungdomssektorn

Eftersom den tredje sektorn är mycket aktiv i vår kommun och gör ett värdefullt arbete, har
kultur- och fritidsnämnden upptagit uppmärksammandet av talkoinsatserna inom idrotts- eller
ungdomssektorn.

Årets talkoinsats inom idrotts- eller ungdomssektorn:

2006 Nedervetil UF:s talkogäng
2007 Årets talkoinsats uppmärksammades inte
2008 Karl-Gustav Lindvall
2009 Årets talkoinsats uppmärksammades inte
2010 Bollhallsprojektet i Terjärv
2011 IK Kronans jumppaflickor
2012 Samtliga talkojobbare inom idrottsföreningarna
2013 Johnny Storbacka

Ungdomsrådet får vid sitt nästa möte ge förslag till kultur- och fritidsnämnden gällande årets
talkoinsats inom idrotts- eller ungdomssektorn.

FK:S FÖRSLAG:

Nämnden beslutar om uppmärksammandet av årets talkoinsats inom idrotts- eller ungdoms-
sektorn. Valet offentliggörs först i samband med kommunens årsfest 5.1.2015 (prel.).

Ungdomsrådets ordinarie medlemmar och ersättare har ombetts lämna in förslag till Årets
talkoinsats inom idrotts- eller ungdomssektorn. Inga förslag har inkommit.

BESLUT:

Nämnden beslöt att: utse Samtliga talkojobbare inom ungdomsföreningarna till
Årets talkoinsats inom ungdomssektorn.
Valet offentliggörs först i samband med kommunens årsfest
5.1.2015 (prel.).

________________________
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85 §. PREMIERINGAR Årets motionär/motionsgrupp

I vår kommun finns många motionärer, som med sin aktiva livsstil, inspirerar andra kommun-
invånare att röra på sig och på det sättet främja välmående och hälsa.

Årets motionär/Årets motionsgrupp:

2006 Thor Löfroth
2007 Vattenjumppagänget
2008 Årets motionär/Årets motionsgrupp uppmärksammades inte
2009 John ”Nonni” Nyman
2010 Gunilla Sandbacka
2011 Årets motionär/Årets motionsgrupp uppmärksammades inte
2012 Seniordansarna
2013 Nina Åbrandt

FK:S FÖRSLAG:

Nämnden beslutar om utnämnandet av årets motionär (alternativt motionsgrupp). Valet of-
fentliggörs först i samband med kommunens årsfest 5.1.2015 (prel.).

BESLUT:

Nämnden beslöt att utse: Clas-Eirik Slotte till Årets motionär.
Valet offentliggörs först i samband med kommu-
nens årsfest 5.1.2015 (prel.).

________________________
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86 §. BIDRAG Anhållan om bidrag; Slottebo daghem

Slottebo daghem har lämnat in en anhållan om bidrag. Man vill erbjuda 42 förskolebarn och
personal möjlighet att få besöka Villa Elba och där få förnimma julens förtrollande stämning
på tomtestigarna. Man ansöker om 410 € i bidrag för att möjliggöra besöket som förutsätter
transport, deltagaravgift för tomtestig samt gröt. Bilaga 1/86 § av 13.11.2014.

Marknadsföringsbidrag kan beviljas för kulturevenemang inom kommunen. Anslaget kan
även användas inom barndagvården för ordnande av kulturevenemang. Bidraget kan bevil-
jas av fritidskoordinatorn. I nämndens dispositionsplan för år 2014 finns 2 000 € reserverat
för Kultur i skolan varav 0 € återstår att fördela.

Kultur i skolan-bidrag kan beviljas för kulturella inslag under skoldagen för grundläggande
utbildning och

gymnasium inom Kronoby kommun. I nämndens dispositionsplan för år 2014 finns 2 500 €
reserverat för Kultur i skolan varav 882,50 € återstår att fördela.

År 2013 beviljades Slottebo daghem 500 € i bidrag från momentet kultursektorns marknads-
föringsbidrag.

FK:S FÖRSLAG:

Slottebo daghem beviljas från momentet Kultur i skolan 205 € i bidrag för ovan nämnda än-
damål. Därefter återstår 677,50 € att fördela. Denna summa överflyttas till momentet Kultur i
vården.

BESLUT:

Nämnden beslöt enligt FK:s förslag.
_____________________
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87 §. BIDRAG Bidrag inom idrottssektorn; bidrag för tränar- och ledarutbildning

Idrottssektorns specialbidrag har utannonserats att sökas senast 31.10.2014.

Inom utsatt tid lämnade fem (5) föreningar in ansökningar. Totalt har 43 personer deltagit i
olika kurser. De två föregående åren var antalet 38 och drygt 50.

I Bilaga 1/87 § av 13.11.2014 presenteras en sammanställning av ansökningarna samt för-
slag till fördelning. Endast kursavgifter godkänns som kostnad. Dvs. kostnader för mat, resor
och dylikt har ej beaktats.

I dispositionsplanen för år 2014 är 2 000 € upptaget för tränar- och ledarutbildningsbidrag
inom idrottssektorn. Enligt förslaget beviljas föreningarna bidrag motsvarande den procentu-
ella andel, som föreningens del av de totala kostnaderna utgör.

FK:S FÖRSLAG:

Nämnden beslutar att bevilja bidrag för tränar- och ledarutbildning enligt bilagan. Därmed
återstår ingenting att fördela inom detta moment.

BESLUT:

Nämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
_____________________
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88 §. BIDRAG Bidrag inom ungdomssektorn; bidrag för ordningsvaktsskolning
och ledarutbildning

Bidrag för ordningsvaktsskolning och ledarutbildning har utannonserats att sökas senast
31.10.2014.

Inom utsatt tid lämnade fyra (4) föreningar in bidragsansökningar för ordningsvaktsskolning
och ledarutbildning. De två föregående åren var antalet kursdeltagare 7 och 0. Bilaga 1/88 §
av 13.11.2014. Endast kursavgifter godkänns som kostnad. Dvs. kostnader för mat, resor
och dylikt brukar ej beaktas.

I dispositionsplanen för år 2014 är 1 000 € upptaget för ordningsvaktsskolning och ledarut-
bildning inom ungdomssektorn.

FK:S FÖRSLAG:

Nämnden beviljar bidrag enligt bilagan. Därefter återstår ingenting att fördela inom momen-
tet.

Sixten Dalvik anmälde jäv, och avlägsnade sig under behandlingen av denna §.

BESLUT:

Nämnden beslöt enhälligt enligt det givna förslaget.
___________________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
13.11.2014

Sida
6/134

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

89 §. BIDRAG Bidrag inom ungdomssektorn; hyresbidrag för ungdoms- och
byahemsföreningar

Ungdomssektorns hyresbidrag för ungdoms- och byahemsföreningar utannonserades att
sökas senast 31.10.2014.

Antalet hyresbidragsansökningar är i år åtta (8). En ansökning inlämnades efter utgången
ansökningstid. De två senaste åren var de likaså åtta till antalet. En sammanställning av an-
sökningarna och förslag till fördelning av hyresbidrag presenteras i Bilaga 1/89 § av
13.11.2014. Till ansökningarna har bifogats kopior på föreningens el-räkningar för perioden
1.7.2013-30.6.2014.

Kultur- och fritidsnämnden 9.11.2011 § 83:
”BESLUT:

Nämnden beslöt enligt det givna förslaget. Härefter förkastas de ansökningar, om samtliga uppgifter
på ansökningsblanketten inte har ifyllts.”

I dispositionsplanen för år 2014 är 5 000 € upptaget för hyresbidrag inom ungdomssektorn.

FK:S FÖRSLAG:

Nämnden beslutar bevilja bidrag enligt bilagan. Därefter återstår ingenting att fördela inom
detta moment.

BESLUT:

Nämnden beslöt enligt FK:s förslag.
_____________________
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90 §. BIDRAG Anhållan om förskottsutbetalning av beviljat projektbidrag; IK
Kronans skidsektion och SK Åsen

Projektbidrag utbetalas mot redovisning samma år som bidraget beviljats, och ska för inne-
varande år inlämnas då projektet genomförts eller senast 12.12.2014.

Kultur- och fritidsnämnden har vid sitt möte 16.4.2014 § 33 beviljat SK Åsen och IK Kronans
skidsektion 6 000 € i projektbidrag för projektet ”Kronoby kommun – vinnare i landskapssta-
fetten 2016”.

Den 3.11.2014 har en del-redovisning för hittills verkställda läger och träningar på 3 142 €
inlämnats. För att kunna genomföra de planerade lägren i november och december har en
anhållan om förskottsutbetalning på de återstående 2 858 € inlämnats. Bilaga 1/90 § av
13.11.2014.

FK:S FÖRSLAG:

Nämnden beslutar att anhållan om förskottsutbetalning beviljas. Redovisning över genomfört
projekt bör inlämnas före den 12.12.2014.

BESLUT:

Nämnden beslöt enligt förslaget.
_____________________
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91 §. STRATEGIER Uppgörande av idrottspolitisk strategi

FK:S FÖRSLAG:

Arbetsgruppen presenterar sitt förslag till idrottspolitisk strategi för Kronoby.

Ordförande presenterade förslaget till Idrottspolitisk strategi för Kronoby. Bilaga 1/91 § av
13.11.2014.

BESLUT:

Nämnden beslöt att för sin del fastställa förslaget till Idrottspolitisk strategi för Krono-
by. Strategin överförs till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.
_____________________
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92 §. DELGIVNINGSÄRENDEN

- Cirkus Caliba uppträdde i Nedervetil 10.10 och i Terjärv 11.10.2014.

- Skolelevernas höstlovsprogram sammanställd av Fritidsbyrån. Bilaga 1/92 § av
13.11.2014

- Nytt & Gammalt-marknad ordnades vid Kronoby idrottshall 8.11.2014. 21 försäl-
jare hade

anmält sig. Bilaga 2/92 § av 13.11.2014

- Svenska veckan i Karlebynejden 2014 gick av stapeln under vecka 45. Karleby
och Krono-

by stod gemensamt för arrangemangen. Svenska dagen festen den 6.11.2014
hölls vid Jungsborg och som festtalare landskapsdirektör Olav Jern.

- Kulturveckorna 2014 i Kronoby . Bilaga 3/92 § av 13.11.2014.

- Organisationskommittén för landskapsstafetten 2016 i Kronoby har hållit sitt
första möte.

Följande utskott utsågs:
 Spår- och byggnadsutskottet: Ordförande Ove Åbacka och medlem

Kimmo Bodbacka.
 PR- och infoutskottet: Som ordförande tillfrågas Lalle Broberg.
 Ekonomiutskottet: Ordförande Stefan Brännkärr.
 Tävlings- och kansliutskottet: Ordförande Mattias Skog.
 VIP-utskottet: Som ordförande tillfrågas Michael Djupsjöbacka.
 Trafik-, parkerings- och biljettutskottet: Ordförande Tom Hansén.
 Bespisningsutskottet: Som ordförande tillfrågas Sture Högnäs.
 Första hjälpgruppen: Ordförande Lilian Strandvall.
Ordförandena kontaktar ytterligare 2-3 medlemmar till respektive utskott.

- Kommundirektören och ekonomichefen har meddelat att: Gällande Landskaps-
stafetten 2016 i Kronoby skall ingen enskild nämnd belastas. Ett eget kost-
nadsställe under kommunstyrelsen kommer att öppnas. Kostnadsplan skall
uppgöras och samtliga fakturor godkännas av kommunen. Det slutliga beloppet
fatställs i samband med uppgörandet av kommunstyrelsens dispositionsplan för
år 2015.

BESLUT: Ärendena antecknas till kännedom.
____________________
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93 §. 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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94 §. ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden framfördes.
_____________________



KRONOBY KOMMUN

Organ
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
13.11.2014

Sida
6/140

Protokolljusterarnas signaturer Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrker

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

95 §. SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Sammanträdet avslutades kl.17.28.
____________________
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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: 81, 82, 83, 84, 85, 91

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragrafer: 86, 87, 88, 89, 90

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
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.


