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Protokoll  

 

§ 13    Ordförande förklarar mötet öppnat  

 

§14    Summering av inkomna ansökningar  

Det har inkommit elva ansökningar till Stiftelsen för fritidens främjande i Falu kommun varav 

en ansökan kan beslutas av Landsbygdsrådets arbetsutskott på delegation. Det har inkommit 

ansökningar till Stiftelsen till ett belopp av 1 266 463kr.  

§ 15    Rekommendation till beslut Stiftelsen för fritidens främjande i Falu kommun  

Landsbygdsrådets arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att besluta om följande: 

 

• Kråkan Kultur och Teaters ansökan om 81 000kr beviljas. 

 

• Aspeboda Science Clubs ansökan om 52 900kr beviljas. 

 

• Vika IFs ansökan om 36 000kr beviljas. 

  

• Järlidens scoutkårs ansökan om 150 000kr beviljas.   

 

• Grycksbo IF och BKs ansökan om 50 000kr beviljas.  

 

• Art & Fashion Ideell förenings ansökan om 175 000kr avslås med motiveringen att 

Landsbygdsrådet skulle önska en analys av behovet/önskan från ungdomarna kring 

projektet samt ett mindre omfång av projektet med mer riktade aktiviteter för barn och 

ungdomar för att uppfylla Stiftelsens stadgar. 

  
Protokoll för  
Landsbygdsrådets arbetsutskott 
 
 

   

Plats: Rådhuset/telefon 

 

2020-03-18 

Kl. 15.15-16.15 

 

 

 

 

 

 

Närvarande Ej närvarande 

Mats Dahlberg (M) Ordförande  

Agneta Ängsås (C)  

Tomas Björklund, kommunbygderådet 

 

Adjungerade 

 

Hanna Wickström, landsbygdsutvecklare, näringslivskontoret 

 

 

Jonas Lennerthson (S) 
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• STEGENs ansökan om 230 000kr avslås med motiveringen att Landsbygdsrådet 

skulle önska en analys av behovet/önskan från ungdomarna kring projektet samt ett 

mindre omfång av projektet med mer riktade aktiviteter för barn och ungdomar för att 

uppfylla Stiftelsens stadgar. 

 

§16 Återremisser Stiftelsen för fritidens främjande i Falu kommun  

 

• Carl och Karin Larssons Släktförenings ansökan om 54 000kr återremitteras med 

motiveringen att Landsbygdsrådet önskar en tydligare koppling till aktiviteter för barn 

och ungdomar i projektet för att uppfylla Stiftelsens stadgar.  

 

• Sundborns biblioteksförenings ansökan om 150 000kr återremitteras med 

motiveringen att Landsbygdsrådet önskar en tydligare koppling till barn och ungdomar 

i projektet samt en mindre projektansökan då Stiftelsen för fritidens främjande ej 

lämnar rena driftsbidrag till verksamheter.  

 

• Sågmyra Byaråds ansökan om 267 563kr återremitteras för att Landsbygdsrådet 

önskar en analys av behovet/önskan från ungdomarna kring projektet samt ett mindre 

omfång av projektet med mer riktade aktiviteter för barn och ungdomar för att 

uppfylla Stiftelsens stadgar. 

 

§17 Delegationsbeslut Stiftelsen för fritidens främjande i Falu kommun 

 

• EDE Films ansökan om 20 000kr beviljas på delegation av Landsbygdsrådets 

arbetsutskott.  

 

§18   Ordförande förklarar mötet avslutat  

 

 

 

 

 

 

 

 


