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Plats och tid

Hörnrummet, kv. Komedianten

Beslutande

Christofer Bergenblock (C), ordf.
Sven Andersson (M)
Kaarina Andersson (M)
Louise Blixt-Modeé (C)
Inger Brosved (FP)
Pierre Ringborg (MP)
Lars-Ingvar Lindblom (M)
Paul Willner (KD)

Linda Berggren (S)
Roland Ryberg (S)
Viveca Haugness (S)
Göran Stark (S)
Marie Petzäll (SD)

Ingemar Arnesson, kulturchef
Christina Josefsson, förvaltningschef

Maria Lind, fritidschef
Anne Sjölund, Kommunal

Ersättare –
ej tjänstgörande

Övriga deltagare

Robin Svensson (S)

Utses att justera

Viveca Haugness

Justeringens plats och
tid

Hörnrummet, kv Komedianten, 2015-04-22

Sekreterare

Anna Frid

Ordförande

Christofer Bergenblock

Justerande

Viveca Haugness

Paragraf

BEVIS/ANSLAG
Justering har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

22 april 2015

Datum för anslags
uppsättande

23 april 2015

Förvaringsplats för
protokoll

Kultur- och fritidsförvaltning

Underskrift

Anna Frid

Datum för anslags
nedtagande
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Dnr KFN 2015/0046

Fritidsutmärkelser 2015
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att

- Varbergs kommuns idrotts- och fritidsstipendium tilldelas i år cyklisten
Saga Molin med en summa om 15.000 kronor. Saga Molin tilldelas
stipendiet för att hon med bra tryck i pedalerna och en vilja av stål ständigt
når nya framgångar, samt för att hon utgör en god förebild för yngre
cyklister i Varbergs kommun.
- Varbergs kommuns hedersplakett inom områdena idrott och fritid tilldelas
i år Elisabeth Otterdahl för sitt mångåriga och brinnande engagemang
inom föreningslivet. Elisabeth Otterdahl har genom sitt arbete inom Valinge
IF, Valinge Bygdelag och 4H-rörelsen, bidragit till hembygdens utveckling
och meningsfulla aktiviteter för barn, unga och vuxna.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 april 2015, § 60 samt den 15
april 2015, § 72.
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KFN 2015/0020

Kulturutmärkelser 2015
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att
- Varbergs kommuns kulturstipendium tilldelas i år konstnären Carina
Fogde med en summa om 15.000 kronor. Carina Fogde tilldelas stipendiet
för sitt mångfacetterade och nyfikna konstnärskap, i vilket hon i ständig
personlig och konstnärlig utveckling låter abstrakta former och koloristisk
mättnad dominera uttrycken.
- Varbergs kommuns hedersplakett inom kulturområdet tilldelas i år Annika
Werdelin för sitt arbete med musik och musikaliska upplevelser i Varberg.
Annika Werdelin har med engagemang, kunskap och värme under många år
arbetat för att berika Varbergs körliv och genom musik sprida energi och
glädje i kommunen.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 8 april 2015, § 61 samt den 15
april 2015, § 73.
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