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Protokollet framlagt till påseende, tid och plats

Måndagen den 24 april 2017
Kommungården.
Ordförande

Inger Backman
Denna möteskallelse har anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser, intygar:

Kaisa Karlström, fritidskoordinator
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LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Kallelse till detta möte har utfärdats 31.3.2017 och tillställts samtliga medlemmar av kulturoch fritidsnämnden.
BESUT:
Mötet konstaterades vara lagligen sammankallat och nämnden beslutför.
_____________________

Protokolljusterarnas signaturer
Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker
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VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

Nämnden utser Anna Parviainen och Inger Wistbacka till protokolljusterare för mötet.
BESLUT:
Nämnden utsåg Anna Parviainen och Tina Granvik-Storbacka till protokolljusterare för
mötet.
___________________

Protokolljusterarnas signaturer
Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker
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Dnr: FRITID 12/2017

19 §.

BUDGET

Bokföringsrapport 1.1-31.3.2017

En rapport över kultur- och fritidsnämndens nettoförbrukning under perioden 1.1-31.3.2017
har sammanställts.
Budgeten för utgifter är 343 928 € varav 55 756 € använts, vilket motsvarar 16,21 %. Inkomsterna har budgeterats till 29 209 € varav 6 942 € influtit, vilket är 22 267 € mindre än
budgeterat. Bilaga 1/19 § av 6.4.2017.
För driftsbudgeten är bindningen gentemot fullmäktige netto på nämndnivå.
FK:S FÖRSLAG:
Nämnden beslutar att anteckna bokföringsrapporten till kännedom.
BESLUT:
Nämnden beslöt enligt förslaget.
___________________

Protokolljusterarnas signaturer
Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker
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Dnr: FRITID 11/2017

20 §.

BIDRAG

Fördelning av anslag till folkhälsoföreningarna

Vid kommunstyrelsens fördelning av understöd till sammanslutningar 6.3.2017 beviljades 3
000 € till Folkhälsanföreningarna i kommunen för simskolverksamhet. Kommunstyrelsen beslöt även att summan överförs till kultur- och fritidsnämnden för utdelning.
Bidraget, som utbetalas, baserar sig på föregående års uppgifter.
Kultur- och fritidsnämnden, 9.6.2016 § 42:
”Kultur- och fritidsnämnden fördelar anslaget för simundervisning 2016 mellan folkhälsoföreningarna:
Folkhälsan i Kronoby 1 588 €
Folkhälsan i Terjärv 616 €
Folkhälsan i Nedervetil 796 €.”

Vid tidigare fördelning har använts tre komponenter: grundbidrag, elevantal och skjutskostnader. Vid fördelningen har inte simkurser, som hållits i simhall beaktats. Stödet gäller endast simskolor utomhus under sommarhalvåret.
Enligt tidigare fördelningsgrunder blir understöden följande:
A)
Grundbidrag
Kronoby
Terjärv
Nedervetil

400
400
400
1 200
B)
elevantal
(2016 års elever)

Kronoby
Terjärv
Nedervetil

62
37
77

35 %
21 %
44 %

315
189
396
900
C)
transportkostnader
(enl. bokslut 2016)

4 000 €
0€
100 €

Kronoby
Terjärv
Nedervetil

Protokolljusterarnas signaturer
Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

98 %
0%
2%

882
0
18
900
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eller sammanlagt får Folkhälsan i Kronoby 1 597 €, Folkhälsan i Terjärv 589 € och Folkhälsan i Nedervetil 814 €.
FK:S FÖRSLAG:
Kultur- och fritidsnämnden fördelar anslaget för simundervisning 2017 mellan Folkhälsanföreningarna:
Folkhälsan i Kronoby 1 597 €
Folkhälsan i Terjärv 589 €
Folkhälsan i Nedervetil 814 €.
BESLUT:
Nämnden beslöt i enlighet med FK:s förslag.
__________________

Protokolljusterarnas signaturer
Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker
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Dnr: FRITID 16/2017

21 §.

IDROTT

Vaktmästar- och övervakningsarbete vid Kronoby idrottshall

Kultur- och fritidsnämnden 11.4.2016, § 28:
”Kultur- och fritidsnämnden beslutar att göra avtal med Strandvalls Bygg för vaktmästar- och övervakningsarbete vid Kronoby idrottshall för tiden 1.8.2016-31.7.2017 med option för tiden 1.8.201731.7.2018.”

FK har enbart positivt att säga om hur vaktmästar- och övervakningsarbetet har skötts under
det gångna året, och föreslår därför en förlängning av avtalet.
Johan Strandvall har meddelat att han gärna ställer sig till förfogande för ovan nämnda uppdrag.
FK:S FÖRSLAG:
Kultur- och fritidsnämnden besluter att förlänga avtalet med Strandvalls Bygg för vaktmästaroch övervakningsarbete vid Kronoby idrottshall för tiden 1.8.2017-31.7.2018.
BESLUT:
Nämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
____________________

Protokolljusterarnas signaturer
Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker
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Dnr: FRITID 13/2017

22 §.

BIDRAG

Understöd inom idrottssektorn

Enligt dispositionsplanen för år 2017 har kultur- och fritidsnämnden 55 000 € att fördela i
bidrag för motions- och idrottsverksamhet.
På grund av det minskade budgetanslaget blir bidragen till föreningarna mindre. Verksamhetsbidraget hålls dock på samma nivå som år 2014. År 2015 gjordes en prioritering av budgetmedlen till idrotten. År 2016 och 2017 gick nämnden in för att höja medlen till förmån för
ungdoms- och kultursektorn.
Enligt nämndens tidigare beslut fördelas anslaget inom idrottssektorn på de olika bidragsformerna enligt följande:

Verksamhetsbidrag
Projektbidrag
Bidrag för motion för specialgrupper
Kartbidrag (orienteringskartor)
Bidrag för ledarutbildning
Uppvärmningsbidrag
Bidrag för underhåll av skidspår
Renoveringsbidrag
Bidrag för bränsle till skidspår
Specialbidrag för simhallskostnader

2014:
25 000
8 000
2 000
5 500
2 000
7 000
11 500
8 000
1 000
1 000_
71 000

2015:
26 000
9 000
2 000
10 000
2 000
7 000
15 000
9 000
1 000
1 000_
82 000

2016:
23 500
7 000
1 800
5 500
1 800
6 500
11 000
7 000
500
600__
65 200

2017:
25 000
5 700
800
3 600
1 000
4 000
8 000
6 000
400
500__
55 000

Verksamhets-, projekt- och renoveringsbidrag, kartbidrag och bidrag för motion för specialgrupper har utannonserats att sökas senast 31 mars 2017 kl.16.00. Till ansökningarna för
verksamhetsbidrag bifogas verksamhetsberättelse och bokslut för år 2016 samt verksamhetsplan och budget för år 2017. Bidrag för ledarutbildning utannonseras att sökas senast 31
oktober 2017 kl.16.00. Verksamhetsbidrag utbetalas då beslutet vunnit laga kraft och alla
obligatoriska bilagor inlämnats. 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.
Kommunen har för avsikt att prioritera större idrottsevenemang inom kommunen eller som
ordnas av kommunens föreningar. Projekt, som uppmärksammar Finlands jubileumsår 2017,
är mycket önskvärda.
Inom ramen för strategiarbetet har kultur- och fritidsnämnden för perioden 2015-2019 valt ut
fem kategorier som den kommer att årligen prioritera:
2015: Vandringsleder, skidspår och skoterleder
2016: Konditionssalar, gymnastiksalar och miniplaner
2017: Häst- och bilsporter
2018: Bollsporter, friidrott och ishockey
Protokolljusterarnas signaturer
Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker
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2019: Jakt, fiske och orientering
Föreningar med verksamhet för barn och ungdomar under 18 år, som beviljas verksamhetsbidrag, ansvarar för att etiska spelregler (Nuori Suomi eller grenförbundens egna) gås igenom och följs inom alla sektioner och grupper under året. Framför allt betonas vikten av att
idrottsaktiviteterna bedrivs i sådan miljö där varken droger, tobak, snus, alkohol eller energidrycker förtärs. Nämnden stöder alla former av initiativ som är emot användandet av de
skadliga energidryckerna.
Bidrag för bränsle till skidspår kan ansökas kontinuerligt under året av privatpersoner eller
föreningar, som upprätthåller de mindre skidspåren ute i byarna (ej att förväxlas med moderföreningarnas bidrag för underhåll av skidspår). Bidraget kan beviljas av FK. Anhållan/redovisningen skall inlämnas senast 15.12.2017 kl.16.00.
Bidrag för ledarutbildning, bränsle till skidspår, renovering, motion för specialgrupper och
kartor jämställs med projektbidrag och erhålls mot redovisning (inkl. kopior av kvitton på utförda åtgärder). Redovisningen skall inlämnas senast 15.12.2017 kl.16.00.
Enligt kultur- och fritidsnämndens beslut den 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 jämte el-räkningar för perioden 1.7.2016-30.6.2017 och dessa bör senast den
31.10.2017 inlämnas till fritidsbyrån.
Enligt kultur- och fritidsnämndens beslut har föreningarna i samband med bidragsannonseringen uppmanats att i någon form även försöka ha finskspråkig verksamhet.
Förslag till fördelningen av bidrag inom idrottssektorn. Bilaga 1-5/22 § av 6.4.2017.
FK:S FÖRSLAG:
Nämnden beslutar att bevilja bidrag inom idrottssektorn enligt bilagorna.
Anna Parviainen anmälde jäv och avlägsnade sig under behandlingen av §.
Ifjol gav nämnden FK i uppgift att be föreningarna mera utförligt enl. km 2 redogöra för hur
mycket det kostar att uppdatera en gammal karta och tillverka en ny. FK läste upp de inkomna svaren från OK Botnia, OK Terjärv samt IK Kronans orienteringssektion.
BESLUT:
Nämnden beslöt efter diskussion enligt förslaget.
____________________

Protokolljusterarnas signaturer
Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

KRONOBY KOMMUN
Organ
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
06.04.2017

Sida
2/36

Dnr: FRITID 14/2017

23 §.

BIDRAG

Understöd inom kultursektorn

Enligt dispositionsplanen för år 2017 har kultur- och fritidsnämnden 16 000 € att fördela i
bidrag för kulturell verksamhet. På grund av det minskade budgetanslaget blir bidragen till
föreningarna mindre. Verksamhetsbidraget hålls dock på samma nivå som år 2014.
År 2015 gjordes en prioritering av budgetmedlen till idrotten. År 2016 och 2017 gick nämnden
in för att höja medlen till förmån för ungdoms- och kultursektorn. Projekt, som uppmärksammar Finlands jubileumsår 2017, är mycket önskvärda.
Enligt nämndens tidigare beslut fördelas anslaget inom ungdomssektorn på de olika bidragsformerna enligt följande:
2014:
2015:
2016:
2017:
Verksamhetsbidrag
10 000
7 000
12 500
10 000
Projektbidrag
7 000
7 000
8 500
3 000
Marknadsföringsbidrag
2 000
1 000
2 000
500
Kultur i skolan
2 500
1 000
3 500
2 000
Kultur i vården
2 000_
1 000_
1 000_
500__
23 500
17 000
27 500
16 000
Verksamhets- och projektbidrag har utannonserats att sökas senast 31 mars 2017 kl.16.00.
Verksamhetsbidrag utbetalas då beslutet vunnit laga kraft och alla obligatoriska bilagor inlämnats. För sent inkomna eller ofullständiga ansökningar behandlas ej.
Enligt nämndens beslut kan ej verksamhet som ingår i MI:s kursprogram erhålla verksamhetsbidrag. Dessa grupper/föreningar kan givetvis söka projektbidrag för olika projekt som
bedrivs utanför den normala regelbundna verksamheten. 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 eller
som uppmärksammar firandet av Finland 100 år är speciellt önskvärda. Enskilda kulturutövare kan även beviljas bidrag inom ramen för verksamhets- och projektbidragsanslaget, dock ej
för resekostnader eller kommersiell verksamhet. Projektbidrag utbetalas mot redovisning,
som ska inlämnas då projektet genomförts eller senast 15.12.2017, kl.16.00.
Marknadsföringsbidrag kan sökas kontinuerligt under året för olika kulturprojekt eller aktiviteter. Bidraget kan beviljas av fritidskoordinatorn och utbetalas mot redovisning. Redovisningen skall inlämnas senast 15.12.2017 kl.16.00.
Enligt kultur- och fritidsnämndens beslut har föreningarna i samband med bidragsannonseringen uppmanats att i någon form även försöka ha finskspråkig verksamhet.
Bidrag för kultur i vården kan sökas kontinuerligt under året. Bidraget kan beviljas av fritidskoordinatorn. Kriterier för erhållande av bidrag för kulturella uppträdanden vid boendeplatser
och vårdinrättningar 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.
Protokolljusterarnas signaturer
Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige
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Utdragets riktighet bestyrker
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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 uppträdandet (plats, tid och kvittering).
Föreningen/gruppen fakturerar Kronoby kommun/Fritidsbyrån efter 5 uppträdanden
eller i slutet av året.

Förslag till fördelningen av bidrag inom kultursektorn. Bilaga 1 och 2/23 § av 6.4.2017.
Kaisa Karlström anmäler jäv under behandlingen av paragrafen.
ORDF:S FÖRSLAG:
Nämnden beslutar att bevilja bidrag inom kultursektorn enligt bilagorna.
Anna Parviainen och Kaisa Karlström anmälde jäv och avlägsnade sig under behandlingen
av §. Karin Saarukka fungerade som sekreterare under §.
BESLUT:
Nämnden beslöt enhälligt enligt ordförandens förslag.
__________________

Protokolljusterarnas signaturer
Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker
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Dnr: FRITID 15/2017

24 §.

BIDRAG

Understöd inom ungdomssektorn

Enligt dispositionsplanen för år 2017 har nämnden 20 000 € att fördela i bidrag för ungdomsverksamhet. På grund av det minskade budgetanslaget blir bidragen till föreningarna mindre.
Verksamhetsbidraget hålls dock på samma nivå som år 2014. År 2015 gjorde nämnden en
prioritering av budgetmedlen till förmån för idrotten och år 2016 till kulturen. För att få balans
i detta höjs bidragen i år till förmån för ungdomssektorn. Projekt, som uppmärksammar Finlands jubileumsår 2017, är mycket önskvärda.
Enligt nämndens tidigare beslut fördelas anslaget inom ungdomssektorn på de olika bidragsformerna enligt följande:
2014:
2015:
2016:
2017:
Verksamhetsbidrag
6 000
3 500
6 000
7 000
Projektbidrag
2 000
1 500
2 000
3 000
Renoveringsbidrag
4 000
2 000
4 000
4 000
Hyresbidrag
5 000
3 000
5 000
5 000
Bidrag för ordningsvaktsskoln. & ledarutb. 1 000
1 000
1 000
1 000
18 000
11 000
18 000
20 000
Verksamhets-, projekt-, och renoveringsbidragen har utannonserats att sökas senast 31
mars 2017 kl.16.00. Enligt nämndens beslut kan ej verksamhet som ingår i MI:s kursprogram
erhålla verksamhetsbidrag. Dessa grupper/föreningar kan givetvis söka projektbidrag för olika projekt som bedrivs utöver den normala regelbundna verksamheten. Till ansökningarna
för verksamhetsbidrag bifogas verksamhetsberättelse och bokslut för år 2016 samt verksamhetsplan och budget för år 2017. Verksamhetsbidrag utbetalas då beslutet vunnit laga
kraft och alla obligatoriska bilagor inlämnats. Hyresbidrag samt bidrag för ordningsvaktsskolning och ledarutbildning utannonseras att sökas senast 31 oktober 2017 kl.16.00. För sent
inkomna eller ofullständiga ansökningar behandlas ej.
Speciell uppmärksamhet fästs vid projekt som strävar till att aktivera nya målgrupper och
befrämja ungdomarnas egna initiativ vad gäller fritidssysselsättning. Projekt som uppmärksammar firandet av Finland 100 år är speciellt önskvärda.
Enligt kultur- och fritidsnämndens beslut har föreningarna i samband med bidragsannonseringen uppmanats att i någon form även försöka ha finskspråkig verksamhet.
Förslag till fördelning av bidrag inom ungdomssektorn. Bilaga 1-3/24 § av 6.4.2017.
FK:S FÖRSLAG:
Nämnden beslutar att bevilja bidrag inom ungdomssektorn enligt bilagorna.
BESLUT:
Nämnden beslöt enligt det givna förslaget.
_____________________
Protokolljusterarnas signaturer
Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker
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Dnr: FRITID 19/2017

25 §.

BIDRAG
nejden 2017

Anhållan om bidrag för ordnande av Svenska Veckan i Karleby-

Svenska veckan 2017 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. Avsikten är att lyfta fram
det svenska språket och kulturen.
Svenska Veckan kulminerar i Svenska dagen-festen vid Gillestugan i Nedervetil den 6 november 2017. Andra program under veckan är teaterföreställningar, konserter och Föreningarnas dag.
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 bidrag för Svenska veckan i Karleby och Kronoby.”
Kultur- och fritidsnämnden, 15.4.2013, § 37:
”Kultur- och fritidsnämnden beslutar att från momentet kultursektorns verksamhetsbidrag bevilja 600 €
i bidrag för Svenska veckan i Karlebynejden 2013.”
Kultur- och fritidsnämnden, 16.4.2014, § 36:
”Kultur- och fritidsnämnden beslutar att från momentet kultursektorns verksamhetsbidrag bevilja 500 €
i bidrag för Svenska veckan i Karlebynejden 2014.”
Kultur- och fritidsnämnden, 9.4.2015, § 25:
”Kultur- och fritidsnämnden beslutar att från momentet kultursektorns projektbidrag bevilja 350 € i bidrag för Svenska veckan i Karlebynejden 2015.”

Organisationskommittén anhåller om 600 € i bidrag för Svenska Veckan 2017 och i synnerhet Svenska dagenfesten i Kronoby.
FK:S FÖRSLAG:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att från momentet ungdomssektorns projektbidrag bevilja
500 € i bidrag för Svenska veckan i Karlebynejden 2017.
BESLUT:
Nämnden beslöt enhälligt enligt förslaget.
_____________________
Protokolljusterarnas signaturer
Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

KRONOBY KOMMUN
Organ
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
06.04.2017

Sida
2/40

Dnr: FRITID 18/2017

26 §.

KULTUR

Nominering av lämpliga kandidater för Mittnordiska kulturpriset

För att stimulera till fortsatt arbete och engagemang inom kulturområdet i Mittnorden utlyser
Mittnordenkommittén årligen två kulturpriser: Ett tematiskt som följer temat för det aktuella
årets Mittnordiska kulturdagar, samt ett barn och ungdomspris.
Temat för 2017 års pris är historisk teater och berättande som hör samman med historia och
kulturarv. Barn- och ungdomspriset är, precis som förut, inte knutet till något särskilt tema.
SÖFUK-kulturnämnden samt kommunernas kulturansvariga har blivit ombedda att nominera
kandidater till Mittnordiska kulturpriserna 2017.
De prestigefyllda priserna delas ut på Mittnordiska kulturdagarna i augusti i Norge.
Riktlinjer för Mittnordiskt kulturpris 2017/Barn och ungdom i Bilaga 1/26 § av 6.4.2017.
Riktlinjer för Mittnordiskt kulturpris 2017/Tematisk inriktning i Bilaga 2/26 § av 6.4.2017.
FK:S FÖRSLAG:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar om den vill ge förslag till kandidater till Mittnordiskt kulturpris 2017/Barn och ungdom samt till Mittnordiskt kulturpris 2017/Tematisk inriktning.
BESLUT:
Kultur- och fritidsnämnden beslöt att ge följande förslag till kandidater:
- Mittnordiskt kulturpris 2017/Barn och ungdom: Marie Brunell
- Mittnordiskt kulturpris 2017/Tematisk inriktning: Torgare sommarteater
______________________

Protokolljusterarnas signaturer
Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

KRONOBY KOMMUN
Organ
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

27 §.
-

Sammanträdesdatum
06.04.2017

Sida
2/41

DELGIVNINGSÄRENDEN
Kommunstyrelsen valde vid sitt möte 27.3.2017 § 73 nedan uppräknade personer till
medlemmar av ungdomsrådet för den återstående mandatperioden:
medlemmar:
ersättare:
Björkqvist Fredrik
Sandbacka Ted
Broända Jenny
Ollqvist Emilia
Karlström Fredrik
Sandbacka Oscar
Klemets Joakim
Holmbäck Hugo
Lindgren Susan
Ploomann Merilin
Mannström Matilda
Bengtsson Tindra
Svartsjö Ida
Vidjeskog Vilma
Kommunstyrelsen utsåg samtidigt Liane Byggmästar med Elisabeth Hagström
som ersättare att företräda styrelsen i ungdomsrådet. Bilaga 1/27 § av
6.4.2017.

-

Kronoby guideförening r.f. har upplösts. Bilaga 2/27 § av 6.4.2017.

-

Fritidskoordinatorn har i samråd med tekniska verket begärt anbud på skötsel av idrottsplanerna i Kronoby kommundel för perioden 2017–2019 genom annons i Österbottens tidning 15.2.2017. Anbudstiden utgick 17.3 kl.16.00.
Tekniska nämnden beslöt vid sitt senaste möte att anlita Steephill Ab för skötsel av
idrottsplanerna i Kronoby kommunområde för perioden 2017-2019.

-

Skolornas 23:dje landskapsstafett gick av stapeln i Kannus den 16 mars 2017. Kronoby representerades av två lag. Kronobys första lag kammade hem en sjunde placering, och det andra lagen placerade sig på tjugonde plats.

-

FK och KD uppvaktade vid premiären av Småbönders-revyn Ansäsdsenga 1.4.2017.

BESLUT:
Ärendena antecknas till kännedom.
____________________

Protokolljusterarnas signaturer
Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

KRONOBY KOMMUN
Organ
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

28 §.

Sammanträdesdatum
06.04.2017

Sida
2/42

ÖVRIGA ÄRENDEN

Inga övriga ärenden framfördes.

Protokolljusterarnas signaturer
Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

KRONOBY KOMMUN
Organ
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

29 §.
INITIATIV
Kultur- och fritidsnämnden
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Initiativ om gratis idrottsturer i Kronoby Idrottshall;

Kultur- och fritidsnämnden framlade ett initiativ om ordnande av gratis ”pröva på”-idrottsturer
för barn och unga i Kronoby Idrottshall.
BESLUT:
Efter diskussion beslöt nämnden att ge FK i uppdrag att reda ut möjligheterna att för
barn och unga ordna gratistillfällen där de erbjuds möjlighet att pröva på olika typer av
spännande idrottsgrenar under ledda former. FK ges i uppdrag att kontakta bl.a. Hem
och skola-föreningarna för ett eventuellt samarbete.
______________________

Protokolljusterarnas signaturer
Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

KRONOBY KOMMUN
Organ
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
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SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE

Sammanträdet avslutades kl.19.47.
____________________

Protokolljusterarnas signaturer
Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

KRONOBY KOMMUN
Organ
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
06.04.2017

Sida
2/45

ANVISNING FÖR BEGÄRAN OM OMPRÖVNING OCH BESVÄRSANVISNING
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING
Vad förbudet grundar sig på
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 §
kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över
beslutet.
Paragrafer:

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom en skriftlig begäran om omprövning enligt 89 § 1 mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29

ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING
Myndighet till vilken omprövningsbegäran kan framställas samt tid för begäran om
omprövning
Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa en skriftlig omprövningsbegäran.
Myndighet hos vilken omprövning yrkas är
Kultur- och fritidsnämnden i Kronoby kommun
Säbråvägen 2
68500 KRONOBY
Paragrafer:

Begäran om omprövning skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Omprövningsbegärans innehåll
Av omprövningsbegäran skall framgå begäran och vad den grundar sig på. Omprövningsbegäran skall undertecknas av den som framställer den.
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.
Protokolljusterarnas signaturer
Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

KRONOBY KOMMUN
Organ
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN

Sammanträdesdatum
06.04.2017

Sida
2/46

Paragrafer:
Framställan bör göras inom 14 dagar från det att parter fått del av beslutet.

Protokolljusterarnas signaturer
Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

KRONOBY KOMMUN
Organ
KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN
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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 en omprövningsbegäran kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt begäran. Om beslutet har ändrats med anledning av
omprövningsbegäran, 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
Fax: 02956 42 760, e-post: vaasa.hao@oikeus.fi
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 skriften. 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. Besvärshandlingarna 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 besvärstiden går ut.
Rättegångsavgift
Protokolljusterarnas signaturer
Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

KRONOBY KOMMUN
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Med stöd av lag om domstolsavgifter (1455/2015) uppbärs en rättegångsavgift på 250 € av
en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.
Detaljerad anvisning för begäran om omprövning/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.

Protokolljusterarnas signaturer
Nämnd

Kommunstyrelse

Kommunfullmäktige

Protokollet framlagt till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

