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KFNAU § 12/2019

KFN 2019/18

§ 12 Aktuell information
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut:
Presidiet föreslår att Kultur- och fritidsnämnden tar aktuell information till
protokollet.
Sammanfattning
Förvaltningschef Joanna Holden informerar om aktuella händelser och
ärenden.
Berättarkraftsveckan är i full gång och invigdes lördagen den 2 mars med
regional bokmässa på Lokstallarna i Karlshamn. Det var en lyckad dag och
lokalerna var väl lämpade för ändamålet. Tack vare extra medel från
Kulturrådet har förvaltningen i år haft möjlighet att satsa på de lite större
namnen så som Ebba Witt Brattström och Anders Roslund som gästar
Berättarkraft på den stora finalen på lördag. Förvaltningen har i år valt ett lite
nytt grepp i Olofström och gör en mer festivalbetonad dag på lördagen istället
för att sprida ut programpunkterna i lika stor utsträckning som tidigare. Den 7/3
genomfördes också en utbildningsdag gällande fotspårsturism i samverkan
med Region Blekinge. Sedan följer utvärdering och diskussioner om huruvida
Berättarkraft fortsätter 2020 och i så fall vilka aktörer som medverkar.
Förvaltningen har den senaste tiden upplevt problematik med personer som
stör och åsamkar skada i delar av verksamheterna. Bland annat på
huvudbiblioteket. Verksamheterna vidtar de åtgärder de kan och frågan är lyft
till övergripande nivå.
Förvaltningen har medel till inköp av lös konst och planerar att avsätta en lite
större del av de medel som finns till någon form av utsmyckning (ej platsfast)
på Jämshögs filialbibliotek Förutsatt att nämnden beslutar om överföring av
medel för konst från år 2018 till år 2019. Bibliotekschefen har fått i uppdrag att
titta vidare på det och gör det i samarbete med Torun Ekstrand på Konst i
Blekinge.
Förvaltningen har börjat planera för att låta arrangemangskalendern bli digital
till förmån för en mer omfattande fysisk kulturkalender som är tänkt att ges ut
två gånger/år.
Bibliotekschefen arbetar med att få till stånd meröppet och upphandlingsunderlag har gått ut.
Miljöförbundet Blekinge Väst har gjort ett tillsynsbesök på Holjebadet och
konstaterade att på solarium i bås för ”Collagen solariet”. Skylten är beställd
enligt kontakt på solariet. Eftersom skylten var på gång och är uppsatt så
konstaterar man i protokollen att åtgärden anses åtgärdad. Miljöförbundet
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skriver vidare om ålderskontroller, att inspektionen inte har bedömt hur
verksamhetsägaren följer denna lagstiftning. Men att information om vad för
teknik som används för att säkerställa att inga under 18 år solar har inhämtats
för att kunna göra en bedömning i frågan vid ett senare tillfälle.
Ett separat ärende gällande ålderskontroll kommer att initieras för
verksamheten. I dagläget ber man om legitimation vid solning.
Fritidschef och administrativ chef Lorri Mortensen Mates informerar om
aktuella händelser och ärenden.
Tennisklubben
Fritidschefen har haft samtal med tennisklubbens ordförande angående
driftsbidrag avseende paddelbanan med mera.
Ridklubben
Med anledning av den extraordinärt varma sommaren steg priset kraftigt på
foder. Dessutom var det svårt att få tag på foder. Detta har föranlett att
ridklubben arbetar på en ansökan om bidrag. Fritidschefen och ridklubben för
en diskussion.
Vilshults IF
Fritidschefen har besökt Vilshults IF bland annat för få veta mer om föreningen
men även för att diskutera mer om ombyggnaden av omklädningsrummen på
Åvallen. Föreningen är mycket glada över att omklädningsrummen äntligen
ska få ett välbehövligt lyft.
PRO Jämshög
I flytten från Jämshögs kommunhus till Medborgarhuset så var PRO Jämshög
en av de föreningar som fick flytta till den nya lokalen. I samband med detta
framfördes önskemål om tillgång till kök för att koka kaffe och fixa fika (vilket
man hade tillgång till i förra lokalen). Vilket man enligt PRO ska ha blivit
lovade. Även tillgång till fiber/nät utlovades.
Den 6 mars hade Lorri Mortensen Mates och Tony Franz, Olofströmshus AB,
ett möte med PRO. En lösning där ett trinettkök byggs upp inne i PRO:s lokal
föreslogs. Detta mottogs väl. Olofströmshus tar en del och KOF en del av
kostnaden. Även kabel för att möjliggöra internetuppkoppling ses över.
Abonnemangen för surf mm står PRO själva för.
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§ 13 Den långa verksamhetsberättelsen 2018 med indikatorer
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut:
Arbetsutskottet beslutar att förvaltningens verksamhetschefer kallas till nämnd
den 11 april för att redogöra för sin del i verksamhetsberättelsen.
Arbetsutskottet föreslår att Kultur- och fritidsnämnden tar informationen och
verksamhetsberättelsen till protokollet.
Sammanfattning
I Kultur- och fritidsnämndens långa verksamhetsberättelse finner ni en mer
detaljerad beskrivning av varje verksamhetsområde.
Patrik Sjöstedt känner sig stolt och vill ge beröm till all personal inom Kulturoch fritid som genomfört detta omfattande och gedigna arbete som skett under
2018.
_____
Delges:
Verksamhetschefer inom Kultur- och fritidsförvaltningen
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§ 14 Överföringar från 2018 till 2019 i investeringsbudgeten
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut:
Arbetsutskottet föreslår att Kultur- och fritidsnämnden beslutar om överföringar
av 70 000 kr i investeringsbudgeten från 2018 till 2019 och överlämnar ärendet
till kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Kultur- och fritidsnämnden hade 91 000 kr för konstinköp och endast 21 000 kr
användes. Förslaget är att 70 000 kr överförs från 2018 till 2019 i
investeringsbudgeten.
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§ 15 Investeringsbudget 2020 för Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut:
Arbetsutskottet föreslår att Kultur- och fritidsnämnden godkänner
investeringsbudgeten för år 2020 och överlämnar förslaget till
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Förvaltningsekonom Håkan Forsman föredrar ärendet.
Utöver dessa investeringar har nedanstående skickats till kommunstyrelsen för
beräkning och för att eventuellt tas med i deras investeringsbudget:







Omklädningsrum utanför Dannfältshallen
Läktare Dannfältets idrottsplats
Isfräs/Ismaskin till Ishallen
Ombyggnad av bås och sarg till Ishallen
Omklädningsrum Brunnsängen
Bollhall med konstgräs
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§ 16 Information om bidragsansökan från Olofströms ridklubb
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut:
Arbetsutskottet uppdrar åt fritidschefen att återkomma med underlag för beslut
till Kultur-och fritidsnämndens möte den 11 april.
Sammanfattning
Olofströms ridklubb har kontaktat fritidschefen med anledning av ansökan om
bidrag som stöd på grund av ökade foderkostnader.
Den extraordinärt varma och långa sommarsäsongen 2018 bidrog till foderbrist
för många av landets hästägare. I många fall svårigheter att få tag på foder till
sina hästar. Kostnaderna för fodret ökade och detta har i sin tur bidragit till att
många av landets ridskolor har fått kraftigt utökade kostnader mot vad de
beräknat.
För Olofströms ridklubb innebär det att ekonomin just nu är anstängd och
därför har man vänt sig till kultur- och fritidsförvaltningen för hjälp om
ekonomiskt stöd i ett led i att slippa dra ner på möjligheten för barn och
ungdomar att delta i ridklasser eller att riskera att flera slutar delta i ridlektioner
på grund av en allt för stor prishöjning. Nämnas kan att Olofströms ridklubb är
en av de föreningar som har stor verksamhet för kommunens flickor.
Ansökan som diskuteras behöver kompletteras på en rad områden varför
ärendet inte kunde behandlas till fullo.
Delges:
Fritidschef Lorri Mortensen Mates
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§ 17 Fritidslokalen Ladan i Gränum
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut:
Arbetsutskottet förslår att Kultur-och fritidsnämnden avstår från att köpa ladan
eftersom inget behov av den föreligger samt att Kultur- och fritidsnämnden
överlämnar ärendet för kommunövergripande behandling till
Kommunstyrelsen, detta då ladan står på mark som kommunen äger.
Sammanfattning
Gränums IF har inkommit med en skrivelse avseende Fritidslokalen Ladan
som är belägen på Stamvägen 3 i Gränum (fastighetsbeteckning Gränum
4:41).
Byggnaden står i dag på ofrigrund, fastigheten (marken som byggnaden står
på) ägs däremot av Olofströms kommun. Ladan har tidigare använts som
fritidsgård för barn och unga i Gränum. Sviktande underlag har gjort att det i
dag inte bedrivs någon ungdomsverksamhet i lokalen.
Bakgrund
Gränums IF brottas med en anstängd ekonomi på grund av ökade kostnader
på idrottsplatsen Skogsvallen. I ett led för att minska sina driftkostnader vill
man nu sälja byggnaden Ladan.
Då byggnaden som ligger i nära anslutning till Gränums skola står på ofri
grund kan den bli svår att sälja. Gränums IF känner också ett ansvar för att en
eventuell ny ägare ska bedriva en verksamhet som inte stör skolans
verksamhet. Därför vill Gränums IF ge Olofströms kommun möjlighet att köpa
byggnaden.

Motivering till beslut
De kommunalt ägda kulturbyggnaderna är:
 Holje park
 Rättaregården
 Nebbeboda gården
 Längan
 Museum i Holje park
 Utescen i Holje park
 Läkarvillan i Kyrkhult
 Jämshögs hembygdsmuseum (författarmuseum)
Byggnader för att bedriva fritidsverksamhet efterfrågas inte heller i nuläget.
Därför görs bedömningen att ytterligare behov av byggnad för kultur- och
fritidsförvaltningens del inte finns i nuläget.
Ärendet bör därför lämnas till Kommunstyrelsen för vidare beslut i frågan.
Justerandes signatur
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§ 18 Skötsel av idrottsplatsen "Skogsvallen" i Gränum
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut:
Arbetsutskottet föreslår att Kultur-och fritidsnämnden inte övertar skötseln av
idrottsplatsen Skogsvallen.
Sammanfattning
Gränums IF har inkommit med en skrivelse till kultur- och fritidsförvaltningen
där föreningen framför önskemål om att:


Kommunen övertar idrottsplatsen Skogsvallen med
fastighetsbeteckningen Gränum:27:1 och därmed även kostnaden för
drift och underhåll av densamme.

Vid telefonsamtal, mejlkonversationer och vid fysiskt möte som fritidschefen
haft med representanter från Gränums IF har det även framkommit förslag på
att:


Kommunen köper idrottplatsen och därmed står för kostnaden
avseende drift och underhåll och föreningen betalar för de tillfällen som
de nyttjar idrottsplatsen.



Föreningen behåller sin idrottsplats men att bidragadelen för drift och
underhåll justeras upp avsevärt mot i dag gällande bidragsregler.

Bakgrund
Gränums IF äger och sköter i dag idrottsplatsen Skogsvallen belägen i
Gränum och med fastighetsbeteckningen Gränum: 27:1. Marken arrenderas till
en kostnad av 1 250 kronor per år. Inom området ryms klubblokal, dansbana
och tre övriga byggnader samt två avbytarbås. Idrottsplatsens storlek möjliggör
även träning av fritidrott då det bland annat finns område för löparbana och
plats att utöva kulastötning och diskuskast.
Skogsvallen används främst för att bedriva fotboll. Två gräsplaner, en 11manna och en 7-manna finns på anläggningen.
Då Gränums IF äger sin egen idrottsplats finns det inte någon vaktmästare att
tillgå eller något avtal om att Olofströms kommun ska sköta idrottsplatsen.
Gränums IF erhåller dock ett bidrag om 70 % för sina kostnader avseende
arrende, el/olja, vatten/avlopp, soptömning och fastighetsförsäkring. För 2017
erhölls totalt 35 214 kronor. Detta basserat på kostnader uppgivna till 50.306
kronor. Tilläggas ska att det i bidraget även ingår driftsbidrag kopplat till
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fastigheten Ladan på Stampvägen 3 i Gränum (fastighetsbeteckning Gränum
4:41 ), tidigare fritidsgård i Gränum. Dessutom utgår planbidrag för skötsel av
fotbollsplaner: Gräsplan 11-manna och gräsplan 7-manna med 15 000 kr
respektive 3 750 kronor. Sammanlagt 18 750 kronor.
Vid träff med Gränums IF och fritidsförvaltningen 2013 gjordes
överenskommelse med föreningen att istället för bidrag 15 000 + 3 750 kr så
skulle KoF bekosta klippningen av planerna med hjälp av Olofströms Kraft.
Kostnaden för klippning uppgick till 27 000 kronor. Det vill säga ett extra stöd
till föreningen utgick med 8 250 kronor. Fritidschefen bedömde att de
summorna tog ut varandra (70 % på 27 000 = 18 900 kr) och gjorde därmed
ett undantag för att hjälpa föreningen.
2018 har priset från Olofströms Kraft på gräsklippning ökat till 48 000 kronor,
med anledning av den ökade kostnaden sade tidigare fritidschef Stefan
Mårtensson upp avtalet med föreningen. Vilket innebär att Gränums IF numera
själva står för kostnaderna för gräsklippning och skötsel.
En överenskommelse med Daniel Ottosson, Parkförvaltningen har gjorts av
föreningen avseende klippning av föreningens 7-manna plan som man nu
klassar som parkyta (samtidigt som man indirekt sökt bidrag för den).
Föreningen har också möjlighet att söka investeringsbidrag och senast 2017
erhöll man bidrag med 14 950 kronor för inköp av åkgräsklippare samt 16 251
kronor i bidrag för renovering av kök i klubbstugan.
Skötsel av Skogsvallen
Gränums IF uppger i skrivelsen att trots att de själva tar ansvar för det mesta
av skötsel och drift av Skogsvallen så har de stigande kostnaderna från bland
annat Olofströms kraft tärt på föreningen. Fakturan från Olofströms Kraft och
vattenräkningen avseende 2018 har betalats genom att föreningen tagit lån.
Gränums IF betalar visserligen inte någon hyra eftersom de äger idrottsplatsen
och de lägger ner många timmar av ideellt arbete för att få det hela att går runt
men de har nu kommit fram till en för dem ohållbar situation ekonomiskt.
Därför vänder Gränums IF sig nu till Kultur- och fritidsförvaltningen för att
försöka hitta en lösning för att Skogsvallen ska överleva och att verksamheten
ska kunna fortsätta som tidigare.
Levande landsbygd
Gränums IF lyfter i sin skrivelse upp aspekten om vikten av att ha en levande
landsbygd och aktiva landsbygdsföreningar även inom Olofströms kommun.
Gränums IF

Skäl till det föreslagna beslutet
Kultur-och fritidsförvaltningen instämmer med Gränums IF i att det är viktigt att
ha en levande landsbygd och aktiva landsbygdsföreningar. Gränums IF lägger
ner ett fantastiskt arbete och engagemang på Skogsvallen och har under
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många år möjliggjort att såväl ungdomar och seniorer kunna använda sig av
Skogsvallen.
Gränums IF menar att föreningar som använder fotbollsplaner ägda av
kommunen bara kan ”ringa fritidskontoret och få nybyggnationer likt
avbytarbås utförda utan att det sker någon utgiftsökning för föreningarna.
Kultur- och fritidsförvaltningen har att följa de av nämnden beslutade
bidragsregler samt rutiner för investeringar tagna av fullmäktige.
När önskemål om förändring av byggnader inkommer till kultur- och
fritidsförvaltningen så övervägs de noga. Dessa föreslagna investeringar
föranleder beslut i nämnd och i vissa fall skickas ärendet vidare till högre
instans. Hänsyn tas alltid till kommunens och förvaltningens ekonomi.
Likaledes gäller vid köp av eventuell ny mark eller byggnad.
Vid genomlysning av Kultur- och fritidsförvaltningen behov av ytterligare
idrottsplats eller fotbollsplaner så föreligger i dagsläget inte något sådant
behov. Något utrymme finns heller inte i den budgetram som förvaltningen
tilldelats.
Gränums IF har också fört fram sin uppfattning att kommunen ska höja
skötselbidraget till en skälig nivå. De önskar en bidragsnivå likt de kostnader
fastigheter och planer som kommunen äger och som tillhandahålls
föreningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen anser ändock att det ligger en
skillnad i att jämföra kommunens skötsel av sina fastigheter och planer och att
ge bidrag motsvarande kommunens kostnader till privatägda eller
föreningsägada marker eller fastigheter.
Gränums IF har idag ej heller någon ungdomsverksamhet.
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KFN 2019/346

§ 19 Ungdomsledarstipendium 2018
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut:
Arbetsutskottet har enats om förslag på ungdomsledarstipendiater som
presenteras för Kultur-och fritidsnämnden den 11 april.
Sammanfattning
Inför årets nomineringsperiod har Fritidschefen tillsammans med Damla Mol
som är kommunikationsansvarig i Olofströms kommun valt att digitalisera
nomineringsprocessen som ett led i att underlätta för dem som vill nominera.
Blanketter och information om nominering till ungdomsledarstipendium har
också skickats ut till berörda föreningar. Vidare har annonsering skett i våra
kanaler för sociala medier. Sista dag att nominera var den 28 februari 2019.
Inkomna nomineringar
Totalt har det inkommit 14 nomineringar. Varav fyra är kvinnor/flickor och tio är
nomineringar är män/pojkar. En av de nominerade har blivit nominerade flera
gånger.
De nominerade till ungdomsledarstipendium 2018
Ungdomsledarstipendium kvinna/tjej
Hanna Månsson - Olofströmsgymnasterna
Therese Ossiansson – Junis
Malin Ottosson – Jämshögs IF
Carina Wänggård – Kyrkhults Scoutkår
Ungdomsledarstipendium man/pojke
Ulf Clang – Olofströms Ishockeyklubb
Christofer Lunde – Olofströms IF
Tobias Mattsson – Jämshögs Scoutkår
Daniel Månsson – Olofströms Skyttegille
Torbjörn Olofsson – OIF/BK Union
Anton Ossiansson - Junis
Mattias Svensson – Jämshögs IF
Marcus Olsson – Olofströms Judoklubb
Bakgrund
Kultur- och Fritidsnämnden vill uppmuntra det ideella ledarskapet genom att
årligen dela ut Ungdomsledarstipendium till personer, som är verksamma i
Olofströmsföreningar med ungdomsverksamhet.
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På detta sätt vill nämnden stimulera till framgångsrikt ungdomsledarskap samt
uttrycka sin uppskattning av förtjänstfullt arbete.
Stipendiet delas ut till en kvinna och en man och utgår med vardera 5 000 kr
och ett diplom.
Kultur- och Fritidsnämnden utser stipendiater vid sammanträde under våren
2019 och priset delas därefter ut vid nationaldagsfirandet den 6 juni 2019.
Tidigare Ungdomsledarstipendiater
2007

Christian Lönegård, Friskis & Svettis
Susanne Borg, UF Contact

2008

Annika Appelros, Olofströms IK
Markku Torikka, Olofströms IBK

2009

Camilla Elofsson, Olofströms IF
Pekka Lesonen, Olofströms IF

2010

Ola Jönssom, OK Vilse 87
Marja Sisko Ojala, Olofströms IBK

2011

Sabina Kranjc, IOGT-NTO
Pertti Torikka, Olofströms FK Tyngdlyftning

2012

Jessica Lundmark, Jämshögs IF
Kenneth Rooth, Kyrkhults BTK

2013

Martina Karlsson, OK Vilse -87
Mikael Möllervärn, Olofströms Judoklubb

2014

Torbjörn Olofsson, BK Union
Petronella Lundborg-Sjöholm, UF Contact

2015

Anne Rehn, Jämshögs Scoutkår
Robert Håkansson, Olofströms IF

2016

Lena Fredén, Olofströms Ridklubb
Jonas Svensson, Olofströms IK

2017

Mari Bertilsson, Olofströms IF
Peter Persson, Kyrkhults Sportklubb
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Kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott
KFNAU § 20/2019

KFN 2019/125

§ 20 Yttrande Medborgarförslag minnessten för John F. Andersson
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut:
Arbetsutskottet ger förvaltningschefen i uppdrag att komplettera skrivelsen
med tillägget om den existerande minnesstenen över bygdens söner och
presentera förslaget till Kultur- och fritidsnämnden den 11 april.
Sammanfattning:
Benny Rolandsson har inkommit med ett medborgarförslag om att resa en
minnessten eller ett monument över brobyggaren John Frans Andersson.
Yttrandet är samordnat med Daniel Ottosson, teknisk samordnare offentliga
miljöer.
John Frans Andersson var en person vars liv och leverne är att fascineras av
och förundras över. När John var endast sex månader gammal dog hans far
och modern fick lämna torpet där hon bodde med sina fyra barn för något som
närmast kan liknas vid en liten koja i Jämshög.
John växte upp fattigt och han gick tidigt till sjöss. Så småningom emigrerade
han till Amerika och rönte stor framgång som byggherre med specialområde
broar. Bland annat utvecklade han en metod för att bygga bropelare under
vatten, vilket ingen hade lyckats med före honom. John var också USA:s vice
generalkonsul i Köpenhamn en period. Johns livsöde rymmer mängder av
intressant historia.
Det är undertecknads bedömning att John är värdig en minnessten. Men det är
också undertecknads bedömning att det finns många intressanta personer från
Olofströms kommun, eller med koppling till Olofströms kommun, som vore
värdiga minnesstenar/monument av olika slag. Om kommunen skulle upprätta
minnesmonument/minnesstenar bör en mer samlad prioriteringsbedömning
göras.
Det är mycket svårt att uppskatta vad ett minnesmärke skulle kosta. Man kan
tänka sig att göra en enkel minnesplakett som kan landa runt 20 000 kronor
men vill man resa ett minnesmärke av konstnärlig kvalitet är bedömningen att
vi behöver komma upp i betydligt större summor. Konst i Blekinge har tidigare
menat att en rimlig bedömning gällande att resa konstärligt utformade
minnesmärken torde ligga från 200 000 kronor och uppåt.
Rolandsson föreslår i sin skrivelse att platsen vid Byabrunnen där
”Åldermannen” var placerad kunde vara en lämplig plats. Den 6 december
nyinvigdes Pehr Thomassons minnessten på platsen delvis som ersättning av
Åldermannen som från start var tänkt som en tillfällig utsmyckning.
Justerandes signatur
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Kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott

Därmed inte sagt att platsen inte kunde rymma mer än Pehr Thomassons
minnessten.
_____
Delges: Förvaltningschef Joanna Holden
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Kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott
KFNAU § 21/2019

KFN 2019/52

§ 21 Medieplan 2019 för biblioteket
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut:
Arbetsutskottet föreslår att Kultur och fritidsnämnden godkänner Bibliotekets
medieplan för 2019.
Sammanfattning
Bibliotekschef Anders Nylander ger arbetsutskottet en föredragning av
Olofströms medieplan.
Biblioteket gör årligen en översyn av medieplanen. Medieplanen uppdateras i
samband med fördelningen av medieanslaget och ses över mer grundligt vart
5:e år. Nästa tillfälle för grundlig genomgång är planerat att ske år 2020.
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KFNAU § 22/2019

KFN 2018/1612

§ 22 Informationsärende vistelsestipendium
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut:
Arbetsutskottet föreslår att Kultur- och fritidsnämnden tar informationen till
protokollet.
Sammanfattning
21 ansökningar inkom till årets vistelsestipendium på Nebbeboda skola.
Ansökningarna höll genomgående hög kvalitet. Den 13 februari sammanträdde
juryn för vistelsestipendiet och utsåg sex stipendiater. Samtliga har nu tackat
ja till sin plats. Juryn bestod av Disa Lundgren, Harry Martinson-sällskapet,
Leif Håkansson, Salje-sällskapet och Joanna Holden, kulturchef Olofströms
kommun.
Årets stipendiater är:
Magnus Sjöbleke
Elliot Brandsma
Julia Svanberg
Cathrine Lidman
Li Viresha
Ulla-Maria Andersson

Justerandes signatur

Bildkonstnär
Författare
Författare
Konstnär och poet
Konstnär och poet
Författare

30 juni-14 juli
30 juni-14 juli
4 aug- 18 aug
4 aug- 18 aug
18 aug-1 sept
18 aug-1 sept

Utdragsbestyrkande

Protokoll

19(19)

Sammanträdesdatum
2019-03-08

Kultur- och fritidsnämndens
arbetsutskott
KFNAU § 23/2019

KFN 2019/18

§ 23 Kurser och konferenser
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskotts beslut:
Arbetsutskottet anmäler Linda Rehn till ”Utan spaning – ingen aning”.
Sammanfattning
Patrik Sjöstedt har fått en personlig inbjudan till föredraget ”Utan spaning –
ingen aning” som äger rum fredagen den 29 mars kl 13.00-16.00 Scandic
Karlskrona.
Ung Livsstil är en forskningsgrupp som över tid studerar idrott, kultur, fritid och
hälsa bland barn och ungdomar och som håller i fredagens föredrag genom
forskningsledare Ulf Blomdahl.
_____
Delges:
Linda Rehn
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