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Yttrande över fördelning ur Dahlinfonden 2014
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden föreslår kommunstyrelsen att ur Dahlins bibliotekoch kulturfonds avkastning och enligt fastställda principer fördela medel till
kulturella och sociala ändamål enligt nedanstående förslag.
Ärendet
Utdelning ur Dahlins biblioteks- och kulturfond sker en gång om året. Kulturoch fritidsnämnden och socialnämnden ges tillfälle att yttra sig till
kommunstyrelsen över inkomna ansökningar.
För år 2014 finns ca 1 806 300 kr till att fördela ur fondens avkastning. Medlen
ska enligt de principer som fastställs av kommunfullmäktige fördelas till projekt
inom eller rörande tidigare Berga kommuns geografiska område enligt följande:
1/7 av medlen, ca 258 000 kr tilldelas biblioteket i Lagan.
1/7 av medlen, ca 258 000 kr utdelas till kulturändamål.
5/7 av medlen, ca 1 290 300 utdelas till sociala ändamål.
Beredning
Kultur- och fritidsnämndens och socialnämnden ordföranden tillsammans med
2:a vice ordförande i båda dessa nämnder har i samråd tagit fram följande
förslag till fördelning av kulturella och sociala ändamål.

Justerandes sign

Ansökt kr

Förslag,
kulturella
ändamål

Förslag,
sociala
ändamål

Inget angett
belopp

20 000 kr

-----

300 000 kr

-----

-----

Första hjälpen utbildning,
koloniläger för barn m.m.

20 000 kr

-----

20 000 kr

Berga församling

Musiksatsningar: Musikveckan, körkonserter

85 000 kr

65 000 kr

-----

Puls i Lagan

Renovering, dansuppvisning, utrustning,
utbildning, arrangera
Pulsloppet

85 000 kr

-----

85 000 kr

Berga SPF

Underhållning, servering,
lotterivinster

30 000 kr

-----

20 000 kr

Starla-Werken/
Tenneco

Utrustning, program,
kontorsmaterial och
tryckning av bok

43 000 kr

43 000 kr

-----

Förening

Aktivitet

Hembygdsorienterat
projekt

Boken ”En tidlös vandring
i såväl forntid som nutid i
byn Hörset”

Ljungbykretsen,
Röda korset

Koloniverksamhet i
Varberg

Lagankretsen,
Röda korset

Utdragsbestyrkande
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Förening

Aktivitet

Ansökt kr

Förslag,
kulturella
ändamål

Förslag,
sociala
ändamål

Slussen i Lagan

Renovering av tak

500 000 kr

-----

-----

Berga väntjänst

Utflykt, underhållning, hyra
av lokal för bingospel m.m.

30 000 kr

Össlöv
bystugeförening

Renovering av parkettgolv,
kök och luftvärmepump.

80 000 kr

-----

50 000 kr

65 000 kr

-----

50 000 kr

25 000 kr

-----

10 000 kr

20 000 kr

-----

20 000 kr

Berga
hembygdsförening
Bergabygdens
folkdansare
Berga PRO

Renovering av tak samt
aktiviteter såsom
valborgsfirande,
samhällsvandringar,
allsångskvällar m.m.
Hyra till lokal,
dansuppvisningar, besök
på kulturarrangemang
Besök på Åbrinkens
äldreboende, trädgårdscafé, allsångskväll

-----

30 000 kr

Lagans AIK

Konstgräsanläggning,
traktor till snöskottning

300 000 kr

-----

300 000 kr

IOGT-NTO

Öppna arrangemang,
möbler, ljudanläggning,
lokaluppvärmning

53 500 kr

-----

17 000 kr

IOGT-NTO:s juniorer

Barnföreställningar såsom
teater, trolleri och musik,
filmer, kablar, filmduk

47 000 kr

47 000 kr

-----

Vittaryd-Dörarps
hembygdsförening

Valborgsmässofirande,
ombyggnad av ventilation,
markarbeten, renovering
av ryggåsstugan

174 000 kr

-----

100 000 kr

Lagans
samhällsförening

Evenemang, renovering av
godsmagasinet, underhåll
av stationshuset

90 000 kr

-----

60 000 kr

Vittaryds
föräldraförening

Resa till sagomuséet

5 850 kr

5 850 kr

-----

Berga Uskf

Utbildning, upprustning
och inköp av utrustning
samt lokaler

150 000 kr

-----

75 000 kr

130 000 kr

65 000 kr

-----

125 000 kr

-----

125 000 kr

28 000 kr

-----

28 000 kr

Kaffestugans vänner

Guddarps IF

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2014-03-26

Renovering av kaffestugan,
anordna veteranbilsrally
med tidsenlig klädsel,
cafédagar, aktivitet under
Lagandagen
Renovering av
omklädningsrum och
borrning av brunn

Lagans Tennisklubb

Tennisskola, övrig träning,
underhållskostnader

Smålands
konstnärsförbund

Åkonstprojekt i Lagan

100 000 kr

-----

-----

Vittaryds
Bastuförening

Byte av bastuaggregat
Och panelbrädor

13 000 kr

13 000 kr

-----

Utdragsbestyrkande
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Ansökt kr

Förslag,
kulturella
ändamål

Förslag,
sociala
ändamål

Materialkostnad till bygge
av friggebod/förråd

41 000 kr

-----

21 000 kr

Vittaryds Idrottsklubb

Inköp av diskmaskin,
redskap, nya dörrar samt
skärmtak för dörrar.

70 000 kr

-----

35 000 kr

Lagans
innebandyklubb

Busstransporter,
utrustning, matchställ,
utbildning

103 700 kr

-----

103 700 kr

Lagans golfklubb

Ombyggnation av bana,
utrustning m.m.

39 025 kr

-----

39 025 kr

Vittaryd i gemenskap

Kaffebryggare,
caféutrustning

10 000 kr

-----

10 000 kr

Grannsamverkan i
Vittaryd

Deltagande i
Vittarydshelgen,
evenemang

10 000 kr

-----

-----

Vittaryds sockenråd

Inköp för att bekosta
Vittarydshelgen, parytält,
anslagstavla, blomlådor,
samt till framtagande av
en turistkarta

50 000 kr

-----

50 000 kr

Vittaryds scoutkår

Lägerverksamhet,
driftkostnader

40 000 kr

-----

40 000 kr

Bergaortens
missionsförsamling

Nya ytterdörrar och fönster

95 000 kr

-----

-----

2 958 075 kr

258 850 kr

1 288 725 kr

Förening

Aktivitet

Jonsboda SMU

SUMMA

Förvaltningschefens förslag till beslut:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att till kommunstyrelsen föreslå att ur
Dahlins bibliotek- och kulturfonds avkastning och enligt fastställda principer om
1/7 till kulturändamål, fördela 285 000 kr till de projekt som redovisas nedan.
Arbetsutskottet föreslår nämnden att följa förslaget till fördelning av kulturella
och sociala ändamål som framlagts av kultur- och fritidsnämndens ordförande
och socialnämndens ordförande

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

