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Ansökan om verksamhetsbidrag för 2015 Hanverksgårdens vänner
Kultur- och fritidsnämndens beslut


Hantverksgårdens vänner beviljas ett verksamhetsbidrag på 10 000
kronor för 2015.

Beskrivning av ärendet
Hantverksgårdens vänner är en ideell förening som startades i kommunal regi
på 1960-talet och avknoppades på 1990-talet. Föreningen har 61 stycken
medlemmar samt en hedersmedlem.
Hanverksgården upprätthåller en gammal hantverkstradition genom att våra
vävar innehåller olika tekniker. Föreningen anordnar olika aktiviteter såsom
öppet husdagar en gång per månad, studiebesök, resor, utställningar och
museibesök. Varje onsdageftermiddag har föreningen öppet för presentation
av sin verksamhet samt arbetsdag med föreberedelser och pådragning av
vävar. Föreningen deltog även i ”Kultur i Höstmörkret”.
Hantverksgårdens vänner ansöker om ett verksamhetsbidrag på 30 000
kronor för år 2015.

Ordförandeutlåtande
De senaste åren när nämnden behandlat föreningens ansökningar, har det
påpekats att det fanns ett rejält utrymme att höja den mycket låga
medlemsavgiften för att nå en högre självfinansieringsgrad. Så har ännu inte
skett, vilket jag beklagar. I skrivelsen indikeras dock att en sådan höjning är
på väg. Det är bra.
Alliansens primära målgrupp är barn och ungdomar och det är rimligt att
vuxna i högre grad själva finansierar sin fritid. Det enda motivet till varför
kommunen ska vara med och finansiera föreningens löpande verksamheten
är att man, till en del, är kulturbärare. Därför är det mitt förslag att
verksamhetsbidraget för 2015 utgår med 10 000. Det vill säga samma belopp
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som 2013 och 2014. Hantverksgårdens vänner är naturligtvis, liksom andra
föreningar, välkomna att söka projektbidrag eller kulturbidrag för specifika
och publika aktiviteter och jag hoppas att man fortsätter sin utåtriktade
verksamhet genom exempelvis aktivt deltagande i ”Kultur i höstmörkret”.
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