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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §50   Dnr:  KN.2011.45   805 
  
 Bidrag - astronomiutställning   
  
Kn §50  2011-09-26  Ärendebeskrivning 

Gislaveds Astronomiska sällskap har inkommit med en ansökan om bidrag på 
15 000 kr till en astronomiutställning och temakväll. Utställningen visar bilder 
tagna av Bo Ekström. Föreningen föreslår att kulturnämnden går in som 
medarrangör. Utställningen kommer att visas på Gislaveds Industrimuseum 
under perioden 2011-09-29 – 2012-05-30. Temakväll Astronomi äger rum den 
27 november med Gustav Holmberg som föreläsare. Gustav Holmberg är född i 
Anderstorp och är i dag forskare vid Lunds Universitet. Medarrangör är 
Gislaveds Industrimuseum.  
 
Utgifterna består av annonskostnader, arvode till föreläsaren och utskick 
m.m.Totalt uppgår kostnaderna enligt budget till 15 000 kr. Inga inkomster från 
biljettintäkter, servering eller andra medarrangörer är upptagna i budgeten. 

 
Beslutsunderlag 
Bidragsansökan Gislaveds Astronomiska sällskap, Kn.Dnr. 2011.45 
Kulturnämndens arbetsutskott §31 2011-09-12 
 
Förslag 
Ordförande föreslår att kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 

 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att kulturnämnden 
beslutar enligt detsamma. 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att att bevilja Gislaveds Astronomiska sällskap ett bidrag på 10 000 kr. 
 
 
 
Expedieras till: 
Gislaveds Astronomiska sällskap 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §51   Dnr:  KN.2007.29   869 
  
 Föreningsträffar   
  
Kn §51  2011-09-26  Ärendebeskrivning 

Kulturnämnden genomför regelbundet träffar med de kulturföreningar som får 
årliga verksamhetsbidrag från kulturnämnden. Syftet är att öka förståelsen för 
föreningarnas situation och utveckla samverkan med den ideella sektorn 

 
 Beslutsunderlag 

Plan för föreningsträffar  
   Kulturnämndens arbetsutskott §32 2011-09-12 
 
  Förslag 

Ordförande föreslår att kulturnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag. 
  

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att kulturnämnden 
beslutar enligt detsamma 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 
att att inbjuda Gislaveds Konstförening, Gislaveds Filmstudio och Gislaved-

Värnamo Teaterförening till ett möte den 20 oktober,  
 
att  inbjuda Missionskyrkans Brassband i Anderstop, Gislaveds Frikyrkliga 

musikkår och Västbo Musikkår till ett möte den 17 november. 
 
 
 
Expedieras till:  Gislaveds Konstförening, Gislaveds Filmstudio, Gislaved-
Värnamo Teaterförening, Missionskyrkans Brassband i Anderstop, Gislaveds 
Frikyrkliga musikkår och Västbo Musikkår. 
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Kn §52   Dnr:  KN.2007.7   860 
  
 Information om kulturnämndens verksamhet   
  
Kn §52  2011-09-26  Ärendebeskrivning 

Kultursekreterare Rickard Wennerberg  har medverkat vid ett möte på 
Länsstyrelsen i  Jönköpings län där en idé att göra Gnosjöandan till ett 
riksintresse presenterades. Processen är i ett mycket tidigt skede och det finns 
endast ett utkast till vad det skulle innebära.  Förutom Gnosjö och Gislaveds 
kommuner berörs även Värnamos kommun till viss del. Rickard Wennerberg 
föreslår att han återkommer till kulturnämnden med information efterhand som 
processen fortskrider. 

 
 Beslutsunderlag 

Kulturnämndens arbetsutskott §33 2011-09-12 
 

Kulturchefen redogör för ärendet. 
    

Förslag 
Ordförande föreslår att Rickard Wennerberg ska informera kulturnämnden 
efterhand som  processen fortskrider. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på sitt eget förslag och finner att kulturnämnden 
beslutar enligt detsamma. 
 
 
Kulturnämnden beslutar 
 

 att Rickard Wennerberg ska återkomma till kulturnämnden med information 
efterhand som processen fortskrider.  

 
 
 
Expedieras till: 
Kultursekreterare Rickard Wennerberg 
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Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 
  
 

Kn §53   Dnr:  KN.2011.13   860 
  
 Meddelanden   
  

Kn §53  2011-09-26  Tf bibliotekschef Maria Alexiusson lämnade en redogörelse från invigningen av 
Anderstorps bibliotek den 3 september 2011. 
 
Elisabeth Andersson informerar om att Musikskolan inviger sina nya lokaler 
den 30 september och bjuder in till öppet hus den 1 oktober. 
 
 
Kommunfullmäktige 
§97 2011 -08-25 Motion om förbud mot burka och nikab. 
 
Kommunstyrelsen 

  §311 2011-08-30 Kulturarv från motorsporten i Gislaveds kommun 
 
  Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott 
 §47 2011-09-12 Budget 21012 med utblick till 2016, kulturnämnden 
 
 

Kulturnämnden beslutar 
 
att lägga lämnade meddelanden till handlingarna. 
 
 

 
 


