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§ 94

Dnr 2018/KFN 0004 001

Kulturbidrag våren 2019 - delegationsbeslut
Kultur- och fritidsnämndens beslut
–

Informationen noteras.

Beskrivning av ärendet
Sju föreningar har lämnat in nio kulturbidragsansökningar för arrangemang som
planeras äga rum under första halvåret 2019. Tre av dessa föreningar har ansökt
om 10 000 kronor eller mindre vilket gör att deras ansökningar behandlats
av kultur- och fritidsnämndens ordförande, med stöd av kultur- och
fritidsnämndens delegationsordning beslutad 2017-12-11 § 93, punkt D1.

Justerandes sign

-

Tyresö hembygdsförening har ansökt om totalt 5800 kronor för
valborgsmässofirande på Ahlstorps båtmanstorp med körsång av
Tyresökören. Tyresö hembygdsförening har beviljats 5800 kronor för
arrangemanget.

-

Tyresö trädgårdssällskap har ansökt om 2000 kronor för ett föredrag
den 2 april 2019 med trädgårdsmästaren Peter Korn om odling på
växternas villkor. ”Det finns inga svårodlade växter, bara
svåråterskapade miljöer”. Tyresö trädgårdssällskap har beviljats 2000
kronor för arrangemanget.

-

Tyresö trädgårdssällskap har ansökt om 2600 kronor för ett föredrag
den 12 februari 2019 med Stefan Sundström, artist, låtskrivare och
trädgårdsodlare, med fokus på ätbart i vackra färger och fantastiska
former. ”Trädgård är en konstupplevelse i flera dimensioner, inte bara
tomater eller chili”. Tyresö trädgårdssällskap har beviljats 2600 kronor
för arrangemanget.

-

Tyresö konstförening har ansökt om 4100 kronor för ett föredrag den 9
april 2019 om fotografi som konstform med Tyresöfotografen Peter
Eriksson. Tyresö konstförening har beviljats 4100 kronor för
arrangemanget.

Utdragsbestyrkande

14 (18)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kultur- och fritidsnämnden
2018-11-26

-

Tyresö konstförening har ansökt om 4100 kronor för ett föredrag den
12 mars om Banksy och konstmarknaden med konstvetaren och
Tyresöbon Hugo Röjgård. Tyresö konstförening har beviljats 4100
kronor för arrangemanget.

Bilagor
Delegationsbeslut om kulturbidrag för arrangemang under våren 2019.pdf
Tyresö hembygdsförening Ansökan om kulturbidrag våren 2019
Valborgsmässofirande.pdf
Tyresö konstförening Ansökan om kulturbidrag Våren 2019 Föredrag om
Banksy och konstmarknade.pdf
Tyresö konstförening Ansökan om kulturbidrag Våren 2019 Föredrag om
fotografi.pdf
Tyresö trädgårdssällskap Ansökan om kulturbidrag Våren 2019 Föredrag Inte
bara tomater och chili.pdf
Tyresö trädgårdssällskap Ansökan om kulturbidrag Våren 2019 Peter Krons
trädgård.pdf
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