
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden

Sammanträdesdatum 2014-04-22

Plats och tid Bolmens sammatnrädesrum, Gislaved, kl 14.00-15.15

Beslutande Solveig Davidsson (M), ordförande
Björn Olsson (FP) ersätter Jösta Forslund (M)
Ulla Fredriksson (M)
Ulla Bondeus (M) ersätter Elisabeth Andersson (KD)
Bosse Linde (S)
Laila Andersson (S)
Katri Strömberg (S) ersätter Arne Lind (S)
Rune Johansson (S)

Övriga deltagande Magnus Jonsson, kulturchef
Maria Alexiusson, bibliotekschef

Utses att justera Laila Andersson
Justeringens
plats och tid

Under-
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Paragrafer 17 - 20

Magnus Jonsson

Ordförande ……………………………………………………………………

Solveig Davidsson

Justerande ..........................................................................................................................................

Laila Andersson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Kulturnämnden

Sammanträdesdatum 2014-04-22 Paragrafer 17 - 20

Datum för
anslags uppsättande 2014-04-29

Datum för
anslags nedtagande 2014-05-19

Förvaringsplats
för protokollet

Kulturkontoret

Underskrift

…………………………………………….
Magnus Jonsson

Utdragsbestyrkande
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §17 Dnr: KN.2014.15

Bidragsansökningar från föreningen Engagemang Gislaved

Ärendebeskrivning
Föreningen Engagemang Gislaved har inkommit med ansökan om bidrag till
Evenemangen Gisleveckan den 2 juni – 8 juni, och Barn- och familjefestival den
30 augusti 2014. Ansökan är en komplettering till tidigare inlämnad ansökan för
samma arrangemang.

Gisleveckan som pågår från den 2 juni till den 8 juni innehåller arrangemang
varje dag under veckan. Det är bl.a. föreläsningar, konsthantverk, dans,
konserter, Nationaldagsfirande, allsångsevenemang, bluesfestival och
föreningsmässa. Föreningens kostnader för Gisleveckan uppgår till 63 000 kr.
Föreningen ansöker om 23 000 kronor i underskottstäckning. Övriga 40 000
kronor räknar föreningen att få in via sponsring.

Barn- och familjefestivalen den 30 augusti, som äger rum på Stortorget i
Gislaved, pågår från klockan 11.00 till 20.00 då disco för årkurs 4 och 5 börjar.
Under dagen uppträder Västbo Sportdansklubb, Musikskolan, Unga talanger,
trollkarl gycklare etc. Dessutom arrangeras disco och bio för årskursena 1-5.
Föreningen redovisar en bruttobudget på 62 500 kronor för arrangemanget
och intäkter i form av sponsring på 40 000 kr. Föreningen ansöker om 22 500
kronor i underskottstäckning.

Beslutsunderlag
Bidragsansökan från föreningen Evenemang Gislaved
Kulturnämndens arbetsutskott §8 2014-03-10
Kulturnämnden §14 2014-03-24
Kompletterande ansökan från föreningen Evenemang Gislaved
Kulturnämndens arbetsutskott §9 2014-04-07

Kulturnämnden beslutar

att bevilja föreningen Evenemang Gislaved ett förlusttäckningsbidrag upp till
ett maximalt belopp av 23 000 kronor för evenemanget Gisleveckan
den 2/6 -8/6 2014

att bevilja föreningen Evenemang Gislaved ett förlusttäckningsbidrag upp till
ett maximalt belopp av 22 000 kronor för evenemanget Barn- och
familjefestival den 30/8 2014

att en förutsättning för att bidragen ska betalas är att det i
marknadsföringen framgår att Gislaveds kommun stöder
arrangemangen, företrädesvis med hjälp av Gislaveds kommuns
(kultur) logotype

att bidragen betalas ut efter inkommen slutredovisning av respektive
evenemang

Slutredovisningen ska vara inlämnad till kulturförvaltningen senast sex veckor
efter respektive arrangemangs gendomförande.

Expedieras till:
Föreningen Evenemang Gislaved
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §18 Dnr: KN.2014.20 805

Ansökan från Gislaved Handel - sponsorbidrag Gisledagarna 2014

Ärendebeskrivning
Årets Gisledagar blir de 24:e och kommer att genomföras 29/5 – 1/6. Det blir
sedvanliga arrangemang med talangjakt för låg- och mellanstadiet,
marknadsknallar och tivoli.

Arrangörerna Svensk Handel har under flera år diskuterat med Gislaveds
symfoniorkester om ett framträdande under Gisledagarna. I år kan det bli
verklighet. Temat för konserten är ”TedGärdestad” och det är musikalartisten
Johan Boding tillsammans med en ännu inte klar kvinnlig artist som är
sångsolister. Svensk Handels budget för årets Gisledagar uppgår till 428 000 kr.
Arrangemanget med Gislaveds symfoniorkester innebär en kostnadsökning med
100 000 kr. Anledningen är att det krävs en större scen än tidigare år och
dubbelt så mycket teknik i form av ljus och ljud. Svensk Handel ansöker inte om
ett bestämt belopp men önskar ett bidrag så att arrangemanget kan
genomföras.

Beslutsunderlag
Ansökan om bidrag från Svens Handel för Gisledagarna 2014
Kulturnämndens arbetsutskott §10 2014-04-07

Kulturnämnden beslutar

att bevilja Svensk Handel ett bidrag på 30 000 kronor till Gisledagarna och
arrangemanget med Gislaveds symfoniorkester

att en förutsättning för att bidraget ska betalas är att det i
marknadsföringen framgår att Gislaveds kommun stöder arrangemanget,
företrädesvis med hjälp av Gislaveds kommuns (kultur) logotype

Expedieras till:
Gislaved Handel
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §19 Dnr: KN.2014.22 042

Helårsprognos 2014

Ärendebeskrivning
Årets första helårsprognos bygger på en ekonomisk uppföljning av årets tre
första månader.

Det främsta syftet med denna prognos är att i ett tidigt skede upptäcka
avvikelser, så att korrigerande åtgärder kan sättas in för att begränsa befarade
underskott

Den positiva avvikelsen på 769 000 kr som redovisar i helårsprognosen berör
investeringen av konst i samband med fastighetsprojekt. Det är tre projekt som
startas upp under 2014 men slutförs senare. Det är konstnärlig utsmyckning till
Nordinskolan, Mötesplats Gisle och Kommunhuset. Tidsplaner kommer att
upprättas under 2014. Utgångspunkten är att alla tre ska avslutas under 2015.
Det som kan påverka tidsplanen är eventuella upphandlingsprocesser och
konstverkets omfattning. De prognostiserade överskottet kommer att begäras
överfört till 2015.

Beslutsunderlag
Helårsprognos 2014

Kulturnämnden beslutar

att godkänna helårsprognos 2014 och lägga den till handlingarna

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Ekonomenheten
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kulturnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kn §20 Dnr: KN.2014.9 820

Delegationsbeslut

5.2 Tillfälliga bidrag till föreningar
Medborgarskolan har ansökt om ett bidrag på 5 000 kr till föreläsning med
författarna Mian Lodalen och Felicia Feldt den 29 mars 2014. Arrangemanget är
ett samarbete mellan Medborgarskolan och Gislaveds bibliotek. Ansökan avslås
med motiveringen att arrangemanget bygger på en överenskommelse mellan
Gislaveds bibliotek (kulturförvaltningen) och Medborgarskolan att dela på
kostnaden för arrangemanget.
Ett bidrag till Medborgarskolan innebär i praktiken att det inte finns något delat
ansvar om arrangemangets kostnader.
Delegat: Kulturchefen

Gislaveds Industrimuseum har beviljats ett förlusttäckningsbidrag på maximalt
4 500 kronor för arrangemanget ”En musikalisk afton längs Nissan” den 10/4
2014.
Delegat: Kulturchefen

Gislaveds Finska förening har beviljats ett bidrag på 7 000 kronor till en
kulturfestival den 26 april 2014.
Delegat: Kulturchefen

Kulturnämnden beslutar

att godkänna rapporteringen av gjorda delegationsbeslut
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