Varbergs kommun
Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesprotokoll
2017-04-26

Plats och tid

Ungdomsgården i Träslövsläge, kl. 14.00-16.40

Beslutande

Christofer Bergenblock (C), ordf.
Sven Andersson (M)
Kaarina Andersson (M)
Lars Ingvar Lindblom (M)
Inger Brosved (L)
Pierre Ringborg (-)
Linda Berggren (S)
Roland Ryberg (S)
Viveca Haugness (S)
Göran Stark (S)
Paul Willner (KD)

Ersättare –
inte tjänstgörande

Robin Svensson (S)
Marcos Monge Lopez (S)

Övriga deltagare

Ingemar Arnesson, kulturchef
Hanna Erixon, föreningscoach
Christina Josefsson, förvaltningschef
Mari Hagborg Lorentzon, fritidschef
Jari Kajanne, ungdomschef
Mia Svedjeblad, lokalstrateg
Johan Suomela, controller
Kristina Wallin, verksamhetsutvecklare

Utses att justera

Viveca Haugness (S)

Justeringens plats
och tid

Kultur- och fritidsförvaltning, 2017-04-26

Sekreterare

Jolanta Mittag

Ordförande

Christofer Bergenblock

Justerande

Viveca Haugness

1-4

Paragraf

35-36
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Anslag/bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom
anslag.
Organ

Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

26 april 2017

Datum då anslaget sätts upp

27 april 2017

Datum då anslaget tas ned

19 maj 2017

Förvaringsplats för
protokollet

Kultur- och fritidsförvaltning

Underskrift

Jolanta Mittag
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Dnr KFN 2016/0086

Kulturutmärkelser 2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Varbergs kommuns kulturstipendium tilldelas i år filmaren Albin Glasell
med en summa om 10 000 kronor. Albin Glasell tilldelas stipendiet för
sitt nyfikna, idérika och mångfacetterade arbete inom filmkonsten med
Varberg som fond och inspirationskälla
2. Varbergs kommuns kulturstipendium tilldelas i år filmarna Gustav och
David Bengtsson med en summa om 10 000 kronor vardera. Gustav och
David Bengtsson tilldelas stipendiet för sitt engagerade och realistiska
filmskapande, som inte viker för att ta upp jobbiga och mörka ämnen.
3. Varbergs kommuns hedersplakett inom kulturområdet tilldelas i år
Kerstin Paradis Gustafsson för sitt mångåriga engagemang med att lyfta,
utveckla och sprida den textila konsten. Kerstin Paradis Gustafsson har
genom vördnad för äldre traditioner och nyfikenhet mot omvärlden
utvecklat sitt eget konstnärskap, samtidigt som hon genom ett
omfattande författarskap och föreningsengagemang bidragit till att föra
den textila konsten vidare till kommande generationer.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Beslutsunderlag
Arbetsutskott den 5 april 2017, § 46.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr KFN 2017/0033

Fritidsutmärkelser 2017
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
1. Varbergs kommuns idrotts- och fritidsstipendium tilldelas i år
ultralöparen Yudith Hernandez Melgar med en summa om 15 000
kronor. Yudith Hernandez Melgar tilldelas stipendiet för sin personliga
resa från amatör till proffs genom vilken hon kommit att bli en viktig
förbild för andra människor och visar att allt är möjligt om bara viljan
finns.
2. Varbergs kommuns hedersplakett inom områdena idrott och fritid 2017
tilldelas i år Alf-Inge Stjärnström för sin långa och engagerade gärning
inom Varbergs BoIS Brottarklubb. Alf-Inge Stjärnström har under mer
än ett halvt sekel varit en aktiv och drivande kraft inom brottningen,
först genom sin egen idrottsliga karriär och därefter genom ett oförtrutet
engagemang i föreningens verksamheter till gagn för barn och unga i
Varbergs kommun.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskott den 5 april 2017, § 47.
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Datum

