Sida

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden

1 (27)

Sammanträdesdatum
Paragrafer

2013-04-17

26-46

Plats och tid

Sågen, Ängelholmsgatan 9, Klippan, kl 18.30-21.00

Beslutande

Kenneth Dådring (M), ordf.
Anders Andersson (KD), 1:e v ordf.
Göran Sjögren (S), 2:e v ordf.
Ingrid Fredriksson (M)
Annika Ingelström-Nilsson (FP)
Pia Wåhlin (S)
Laila Möller Nilsson (S)
Christian Hendlertz (SD)
Roger Sjunner (MP), tjg ers.
Madeleine Ljungberg (KD), tjg ers. § 26

Övriga närvarande

Roger Sjunner (MP) ej tjg.ers § 26
Madeleine Ljungberg (KD), ej tjg. ers.
Ingela Jönsson (C), ej tjg. ers.
Michael Nemeti (S), ej tjg. ers.
Lars Håkansson (S), ej tjg. ers.
Charlotta Gudmundsson (S), ej tjg. ers.
Åsa Edvardsson (SD), ej tjg. ers.
Camilla Alexandersson, kulturstrateg §§ 26-31
Anders Ebbesson, utvecklingsstrateg § 33
Börje Norén, förvaltningschef, sekreterare
Ingela Nymberg Olsson, assistent

Utses att justera

Christian Hendlertz

Justeringens plats
och tid
Sekreterare
____________________________________________
Börje Norén
Ordförande
____________________________________________
Kenneth Dådring
Justerare
____________________________________________
Christian Hendlertz

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Klippans kommun, Kultur- och fritidsnämnden

Sammanträdesdatum

2013-04-17

Datum för anslags
uppsättande

2013-05-03

Förvaringsplats för protokollet

Kultur- och fritidsförvaltningen i Klippan

Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

2013-05-25

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2013-04-17

Innehållsförteckning:
§ 26
Ansökan om bidrag till Musikfest i Stadsparken, Klippan 2013-06-01.
§ 27
Planerad sommarutställning i Klippans Konsthall sommaren 2013.
§ 28
Ansökan om flaggor och fanor 2013.
§ 29
Bidrag till kulturföreningar 2013.
§ 30
Ansökan om bidrag till musikfest Ljudbangen 2013.
§ 31
Ansökan om bidrag till Grand Bio för perioden jan-mar 2013 samt om
stöd under perioden för digitalisering.
§ 32
Yttrande ang. ÅBY IBK:s ansökan om medel till projektering av ny
idrottshall.
§ 33
Budget 2014 - Inriktningsmål
§ 34
Ansökan om bidrag till att rusta upp klubbstugan i Skytteskogen.
§ 35
Rapport för Skåneidrottens och SISU Idrottsutbildarnas verksamhet i
Klippan under 2012 och samverkansavtal 2013.
§ 36
Verksamheten vid friluftsbaden säsongen 2013.
§ 37
Sveriges Fritids- och kulturchefsförenings årskonferens 2013 i Luleå.
§ 38
Rapport från sportlovet 2013.
§ 39
Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

2 (27)

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2013-04-17

Kompletteringsbudget 2013.
§ 40
Skyddsanordningar i Klippans idrottshall.
§ 41
Budgetuppföljning 2013
§ 42
Info från möte 2013-03-12 gällande frågor inom fritidsområdet.
§ 43
Ändrat datum för nämndsmötet i augusti 2013.
§ 44
Rundtur i Klippans kommun
§ 45
Kurser/konferenser
§ 46
Informationsärenden

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande

Sida

3 (27)

PROTOKOLL
Kultur- och fritidsnämnden
Sammanträdesdatum

2013-04-17

§ 26
Ansökan om bidrag till Musikfest i Stadsparken, Klippan 2013-06-01.
KFN 2013.0025.861

Ärendet
Studiefrämjandet och Svenska Popfabriken ansöker i skrivelse inkommen
2013-02-13 om bidrag till Musikfest i Stadsparken i Klippan 2013-06-01.
Beslutsunderlag
Studiefrämjande och Svenska Popfabriken ansöker gemensamt om 22 250 kr till
arrangemanget.
Bidraget föreslås utbetalas till Studiefrämjandet som är s.k. teknisk arrangör.
Förvaltningen föreslår att arrangörerna beviljas ett bidrag om 15 000 kr.
Budget – Musikfest Klippans Stadspark.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 14, 2013-03-13.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att bevilja Studiefrämjandet ett bidrag om 15 000 kr till musikfest i Klippans
Stadspark, 2013-06-01.
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§ 27
Planerad sommarutställning i Klippans Konsthall sommaren 2013.
KFN 2013.0048.861

Ärendet
Sommarutställning i Klippans Konsthall sommaren 2013.
Beslutsunderlag
Kulturstrateg Camilla Alexandersson redogör för det tänkta arrangemanget.
Utställningen är planerad till 8/6 – 18/8 2013 med innehåll från äldre bildkonst ur
Helsingborgs museisamlingar. Öppettider för säsongen blir kl 14.00-18.00 varje dag
utom måndagar.
Förvaltningen kommer att samarbeta med St Petri kyrka och Klippans Yllefabrik och
göra en gemensam trycksak riktad till turister.
Budgeten för arrangemanget är på 87 900 kr. Förvaltningen räknar med ett
nollresultat.
Information och budget för arrangemanget, 2013-03-18.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 16, 2013-03-13.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen, samt
att ställa sig bakom förvaltningens förslag till sommarutställningen för 2013.
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§ 28
Ansökan om flaggor och fanor 2013.
KFN 2013.0049.873

Ärendet
Förvaltningen har annonserat om möjligheten för föreningar och privatpersoner att
ansöka om svensk flagga.
Vid ansökningstiden slut har sju ansökningar inkommit till förvaltningen.
Följande personer har ansökt om flagga 2013:
Peter Kromnow, Ljungbyhed
Mats Jönsson, Klippan
Thorlid Sandström, Ljungbyhed
Jonas Karlsson, Ljungbyhed
Rigmor Olsson, Ljungbyhed
Anette Schöld, Klippan
William Svensson, Klippans Kommun
Förvaltningen föreslår att flagga delas ut till samtliga sökande.
Flaggorna kommer att delas ut vid Nationaldagsfirande i kommunen 2013.
Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att tilldela flaggor enligt förvaltningens förslag.
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§ 29
Bidrag till kulturföreningar 2013.
KFN 2013.0053.048

Ärendet
Fördelning av bidrag till kulturföreningarna 2013.
Beslutsunderlag
I årets budget är 426 000 kr anslagna till kulturföreningar.
Förvaltningens förslag till fördelning av bidragen enligt PM dat 2013-04-09:

Signatur justerare

Bidrag till kulturföreningar
Klippans Hembygdsförening
”Föreningen Hyllstofta Ryggåsstuga
Riseberga-Färingtofta Hemb.för.
””V Sönnarlövs bygdeförening
”Ö Ljungby o Källna hembygdsför.
”-

9 000 kr
1 000 kr (Nationaldagsfirande)
6 000 kr
9 000 kr
9 300 kr (hyra källarlokal beslut KFN)
1 000 kr (Nationaldagsfirande)
6 000 kr
20 000 kr (ansökan målning)
9 000 kr
1 000 kr (Nationaldagsfirande)

Lj-heds Militärhistoriska Museum
Lj-heds Aeronautiska Sällskap
Föreningen Veteranjärnvägen

80 000 kr (KS beslut)
20 000 kr (KS beslut)
20 000 kr

Klippans Musikkår
Klippans Ungdomsorkester
Klippan-Ä-holm Suzukiförening
Sv. Popfabriken

16 000 kr
16 000 kr
3 000 kr
15 000 kr (Musikfest KFN ärende)

Teater Amabile
Klippan Amatörernas Folkdanslag
”-

10 000 kr
2 000 kr
10 500 kr (Hyresbidrag KFN 75%)

Klippans Konstförening
”Åsbo Släkt- o folklivsforskareför.
”Föreningen Norden
Biografen Grand
Kvinnor tillsammans
Summa

40 000 kr (Avtal)
10 000 kr
12 500 kr(Hyresbidrag)
7 000 kr
20 000 kr (KS beslut/avtal)
66 000 kr (KS beslut)
2 000 kr
421 300 kr
Utdragsbestyrkande
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Överenskommelser upprättas mellan förvaltningen och berörd förening. Vidare
kommer kategoriträffar med kulturföreningarna att genomföras under hösten 2013.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att godkänna förvaltningens förslag till fördelning av bidrag till kulturföreningar
2013.
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§ 30
Ansökan om bidrag till musikfest Ljudbangen 2013.
KFN 2013.0070.861

Ärendet
Ljungbyheds IF, fotbollssektionen har inkommit med ansökan, dat 2013-03-04, om
40 000 kr i bidrag till musikfesten ”Ljudbangen” i Ljungbyhed 2013-05-25.
Beslutsunderlag
I skrivelsen uppger Ljungbyheds IF en budget på 120 000 kr. Nämnden anser att
föreningen bör inkomma med en specificerad budget innan arrangemanget
genomförs.
Ansökan, 2013-03-04.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att Ljungbyheds IF beviljas ett bidrag om 25 000 kr till musikfesten ”Ljudbangen”
2013 efter ekonomisk redovisning av arrangemanget, samt
att föreningen skall inlämna en specificerad budget innan arrangemanget genomförs.
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§ 31
Ansökan om bidrag till Grand Bio för perioden jan-mar 2013 samt om
stöd under perioden för digitalisering.
KFN 2013.0077.860

Ärendet
Bengt-Arne Bodén, Grand Bio Ljungbyhed, ansöker om driftsstöd på totalt 66 000 kr
för perioden jan-mar 2013 samt under perioden för digitalisering.
Beslutsunderlag
Grand Bio har årligen ett driftsstöd på totalt 66 000 kr under förutsättning att filmer
visas för allmänheten. På grund av omläggning till digital teknik på alla biografer i
Sverige finns inte analog film tillgänglig längre. Arbetet med att lösa Bio Grands
digitalisering pågår och lokalen kostar pengar i form av hyra och värme.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att Grand Bio erhåller sitt årliga
bidrag på 66 000 kr.
Skrivelse, 2013-03-11.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att Grand Bio, Ljungbyhed erhåller ett driftbidrag 2013 på 66 000 kr
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§ 32
Yttrande ang. ÅBY IBK:s ansökan om medel till projektering av ny
idrottshall.
KFN 2012.0226.820

Ärendet
Kultur- och fritidsnämnden har från kommunstyrelsen fått skrivelse, dat 2012-11-28,
gällande projektering av ny idrottshall för yttrande.
Beslutsunderlag
Vid presidiets sammanträde 2013-01-09 redogjorde repr. från ÅBY IBK för
innehållet i skrivelsen till kommunstyrelsen, samt inlämnat förslag till ritningar över
en tilltänkt idrottshall i Klippan.
Föreningen ansöker om 100 000 kr i bidrag för projektering av en ny idrottshall.
Vid presidiemötet 2013-03-13 fick förvaltningen i uppdrag att revidera upprättat
förslag till yttrande.
Nämnden och förvaltningen är sedan många år tillbaka väl uppdaterade kring
behovet av en ny idrottshall i Klippan för att inomhusidrotten skall kunna utvecklas
inför framtiden.
Idrottshallsfrågan har regelbundet diskuterats med föreningen utifrån olika
infallsvinklar såsom säkerhet, volymbehov, idrottsutveckling etc. Trots vetskapen om
behovet av en ny idrottshall har frågan inte vunnit gehör i samband med de årliga
gemensamma budgetöverläggningarna inom kommunen.
Fr. o. m. 2008 har nämnden och förvaltningen årligen presenterat idéer och kostnader
för en ny idrottshall i Klippan vid de årliga budgetöverläggningarna. Oaktat detta har
nämnden inte lyckats få in objektet i kommunens långsiktiga investeringsplan.
När det gäller ÅBY IBK:s akuta problem med säkerhetsfrågorna i Klippans
idrottshall håller förvaltningen på att lösa dessa frågor tillsammans med föreningen
och företag som arbetar med säkerhetsfrågor inom idrottsområdet. Målsättningen är
att säkerhetsfrågorna skall vara lösta inför hösten 2013.
Kommunen kan inte bara ta hänsyn till innebandys behov utan måste se till
förutsättningarna för inomhusidrottens framtida utveckling i kommunen, samt
behovet av lokaler inom kulturområdet.
Under våren 2013 kommer nämndens presidium och förvaltningen tillsammans med
repr. från SIKAB och tekniska förvaltningen att inventera lokalresurserna inom kv.
Sågen. Vidare pågår diskussioner inom barn- och utbildningsförvaltningen om deras
nuvarande och framtida behov av lokaler för verksamheten.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår förvaltningen att kommunen f.n. inte avsätter
några särskilda medel för projektering av en ny idrottshall innan resurser till
investeringen finns avsatta i investeringsplanen. Vidare måste det också finnas medel
avsatta till en driftbudget för anläggningen.
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Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att som sitt svar till kommunstyrelsen anta och åberopa förvaltningens förslag till
yttrande.
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§ 33
Budget 2014 - Inriktningsmål
KFN 2012.0309.041

Ärendet
Utvecklingsstrateg Anders Ebbesson informerar om förslag till nya inriktningsmål
för 2014. Anders Ebbesson har upprättat ett förslag till nya inriktningsmål inför 2014
som innebär att målen skrivs om och samordnas. Därigenom minskar antalet mål,
från 55 till 21.
Efter diskussion i nämnden föreslår ordföranden att nämnden ska behålla 2013 års
inriktningsmål inför 2014.
Beslutsunderlag
Kultur- och fritidsnämndens inriktningsmål 2013.
Förslag till inriktningsmål 2014, dat 2013-03-20.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen att behålla 2013 års inriktningsmål inför 2014.
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§ 34
Ansökan om bidrag till att rusta upp klubbstugan i Skytteskogen.
KFN 2013.0038.820

Ärendet
Klippans Skyttekompani har inkommit 2013-02-25, med ansökan om bidrag om
11 500 kr för att rusta upp klubbstugan i Skytteskogen.
Beslutsunderlag
Föreningen uppfyller inte kravet på 10 bidragsberättigade medlemmar och har därför
inte fått driftbidraget, som är 14 000 kr, utbetalt 2012.
Enligt beslut KFN § 5, 2012-01-25 beviljades Klippans Skyttekompani ett driftbidrag
på 7 000 kr för 2011, med en uppmaning att föreningen måste uppfylla gällande
bidragsbestämmelser för att erhålla sitt driftbidrag.
Mot ovanstående bakgrund föreslås avslag på ansökan.
Ansökan, inkom 2013-02-25.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 26, 2013-03-13.
Beslut
Kultur- och fritidnämnden beslutar enligt presidiet förslag
att avslå ansökan enligt tidigare beslut i KFN, 2012-01-25.
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§ 35
Rapport för Skåneidrottens och SISU Idrottsutbildarnas verksamhet i
Klippan under 2012 och samverkansavtal 2013.
KFN 2013.0045.810

Ärendet
Skåneidrotten har inkommit med rapport för Skåneidrotten och SISU
Idrottsutbildarnas verksamhet i kommunen under 2012. Skåneidrotten har också
inkommit med förslag till samverkansavtal för 2013.
Beslutsunderlag
Skåneidrotten/SISU Idrottsutbildarna har ett avtal med Klippans kommun som
bygger på att organisationen får ett bidrag för att stötta idrottsföreningarnas
bildnings- och utbildningsverksamhet, för att genomföra utbildningar på uppdrag av
kommunen samt att arbeta med föreningsutveckling.
Skåneidrotten har under 2012 samarbetat med 10-talet föreningar i Klippans
kommun. Under året har 8 av dessa föreningar arbetat med utbildningsverksamhet i
samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Tillsammans har dessa föreningar genomfört
293 utbildningstimmar. Totalt genomfördes 30 arrangemang med 136 deltagare.
Verksamhetsberättelse 2012 från Skåneidrotten.
Samverkansavtal 2013 från Skåneidrotten.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 27, 2013-03-13.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera verksamhetsrapporten, samt
att godkänna upprättat avtal med Skåneidrotten.
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§ 36
Verksamheten vid friluftsbaden säsongen 2013.
KFN 2013.0046.811

Ärendet
Förvaltningen har haft samråd 2013-03-21 med Klippans Simsällskap och Scouterna
Östra Ljungby som föreslås driva friluftsbaden 2013. Friluftsbaden skall hålla öppet
fr o m den 8/6 t o m den 18/8.
Följande avgifter föreslås för säsongen 2013:
Badavgifter
Eng.biljett
Ålder – 6 år
Barn
Gratis
Ålder 7-19 år Barn och ungdom
10 kr
Ålder 20-64 år Vuxna
25 kr
Ålder 65-69 år Pensionärer
15 kr
Ålder 70 år - Gratis

Säsongskort
200 kr
350 kr
250 kr

Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att förvaltningen får i uppdrag att teckna avtal om verksamheten för säsongen 2013
med samma entreprenörer som 2012, samt
att godkänna förslaget till badavgifter för sommaren 2013.
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§ 37
Sveriges Fritids- och kulturchefsförenings årskonferens 2013 i Luleå.
KFN 2013.0047.800

Ärendet
Sveriges fritids- och kulturchefsförenings årskonferens äger rum i Luleå 20-22
augusti 2013.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefen planerar att delta vid årets konferens.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 29, 2012-03-13.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att presidiet deltar vid årets fritids- och kulturchefsförenings årskonferens i Luleå
2013.
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§ 38
Rapport från sportlovet 2013.
KFN 2013.0050.817

Ärendet
Fritidskonsulent Björn Lundin har upprättat en rapport, dat 2013-04-08, ang.
sportlovet 2013.
Beslutsunderlag
Under vecka 8 har kommunens föreningsliv, organisationer, institutioner, samfund
och företag tillsammans med kultur- och fritidsförvaltningen kunnat erbjuda
skollovslediga barn- och ungdomar ett stort och varierat antal olika aktiviteter.
Antal deltagare 2012 var 2 461 st och 2013 var antal deltagare 2 694 st.
Rapport, 2013-04-08.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna rapporten.
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§ 39
Kompletteringsbudget 2013.
KFN 2013.0051.041

Ärendet
Förvaltningschefen informerar om beslutad kompletteringsbudget för 2013.
Beslutsunderlag
Följande budgetmedel från 2012 överförs till 2013:
Blomgrens bildarkiv
Offentlig utsmyckning
Hyresökning Sågen gymn.
Tillskott obalans i driftbudgeten

46 000 kr
458 000 kr
360 000 kr
600 000 kr
1 464 000 kr

Kultur- och fritidsnämndens presidium § 31, 2013-03-13.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar enligt presidiets förslag
att notera informationen.
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§ 40
Skyddsanordningar i Klippans idrottshall.
KFN 2013.0054.820

Ärendet
Eljisport AB har inkommit 2013-02-15 med offert gällande skyddsansordningar i
Klippans idrottshall. Offerten är på ca 63 000 kr och avser då skydd på kortsidorna i
idrottshallen samt nedmontering av ribbstolar.
Beslutsunderlag
Förvaltningen har haft kontakt med ÅBY IBK och informerat om innehållet i
offerten.
Offert, 2013-02-15.
Kultur- och fritidsnämndens presidium § 33, 2013-03-13.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen, samt
att förvaltningen får i uppdrag att i samarbete med tekniska förvaltningen och ÅBY
IBK genomföra arbetet med att uppföra erforderliga skydd på kortsidorna i Klippans
idrottshall enligt redovisad offert.
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§ 41
Budgetuppföljning 2013
KFN 2013.0061.042

Ärendet
Förvaltningen presenterar budgetuppföljning t o m 2013-03-31.
Beslutsunderlag
Förvaltningen noterar inga särskilda avvikelser.
Ansvarsrapport t o m 2013-03-31.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera och godkänna budgetuppföljningen t o m 2013-03-31.
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§ 42
Info från möte 2013-03-12 gällande frågor inom fritidsområdet.
KFN 2013.0088.810

Ärendet
Ordföranden informerar från mötet i Eslöv, 2013-03-12, med politiker ansvariga för
fritidsfrågor.
Bl a diskuterades utmaningar och möjligheter kring idrott och
anläggningsutnyttjande. Det diskuterades även kring utmaningar och möjligheter
kring ungdomars mötesplatser, ungdomspolitik och samarbete med civilsamhällets
aktörer
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 43
Ändrat datum för nämndsmötet i augusti 2013.
KFN 2013.0090.012

Ärendet
Då det planerade nämndsmötet den 21 augusti krockar med Sveriges fritids- och
kulturchefsförenings årskonferens föreslår presidiet att mötet flyttas till måndagen
den 26/8.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att flytta nämndens augustimöte till måndagen den 26/8.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 44
Rundtur i Klippans kommun
KFN 2013.125.810

Ärendet
Ordföranden upptar frågan angående rundtur i kommunen för nämnden.
Föreslås att rundturen äger rum söndagen den 16/6, kl 9.00-16.00 och att det kommer
att bjudas på lunch. Turen ska ha inriktning på kultur och fritid och det är valfritt att
delta.
För att fylla bussen föreslås att deltagare från andra nämnder bjuds in.
Om någon i nämnden har synpunkter/förslag på ”stopp” på rundturen meddelas detta
till förvaltningen snarast möjligt.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att förvaltningen får i uppdrag att upprätta ett förslag till rundtur i kommunen den
16/6 2013, samt
att bjuda in deltagare från andra nämnder till rundturen.

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 45
Kurser/konferenser
Ärendet
Det föreligger en inbjudan från Kultur Skåne med tema Barn och unga –
kulturpolitiska överläggningar den 29/5 2013 i Lund.
2-3 deltagare från nämnden är rimligt och senast den 10/5 ska intresserade meddela
förvaltningen. Anmälan till Kultur Skåne är senast 15/5.
Beslutsunderlag
Inbjudan – tema Barn och Unga.
Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationen

Signatur justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 46
Informationsärenden
Ärendet
1. Projektbidrag från Kultur Skåne 2013-02-11.
2. Inspektionsrapport Klippans Badhus – Söderåsens Miljöförbund, 2013-02-15.
3. Rapport om projekt spontanidrottsplatser.
Ordföranden informerar att det finns förslag på att en spontanidrottsplats flyttas fram
till 2014 och en till 2015.
4. Rapport om projekt konstgräsplan.
Presidiet är överens om att arbetet med upphandlingen bör fortsätta enligt plan.
5. Info om Fond- och bidragsmässa i Landskrona 2013-03-09 kl. 11.00-16.00 med ca
200 deltagare.
6. Minnesanteckningar från kategoriträff 2013-02-27.
7. Förvaltningschefen deltog vid Klippans Brottarklubbs 80-årsjubileum 2013-03-02
och överlämnade en gåva till föreningen.
8. Inbjudan till presidiet ang. konferens om gemensamt utnyttjande av
idrottsanläggningar i Nordvästra Skåne, 2013-04-17.
9. 1:e v ordf. informerar om studieresan till Kävlinge bibliotek 2013-03-07. Resan
gjordes tillsammans med bibliotekschef Lotta Almqvist och handlade om meröppna
bibliotek.
10. Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne 2012.
11. Minnesanteckningar delregionala kulturpolitiska överläggningar Skåne Nordväst
20 mars 2013.
12. Protokollsutdrag ks au § 83, 2012-03-20 – Projekt Musikal på Klippans Bruk.
13. ÅBY IBK Skånemästerskapen 2013-04-20.
14. Protokollsutdrag kf § 17, 2013-03-26 – Avsägelse från Annette Huss (M) av
uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden.
15. Klippan lyfter lördagen den 27 april, kl 11.00-16.00.
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Beslut
Kultur- och fritidsnämnden beslutar
att notera informationsärendena.

Signatur justerare
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