SAMMANTRÄDESPROOLL
31 (36)
anträdesdatum

2008-03-26

Diarienummer

2008.37

§ 25

Ekonomisk rapport, januari-februari 2008
Beslut

Kulturnämnden godkänner rapport för perioden januari – februari 2008.
Beskrivning av ärendet

Per den 29 februari är 15,6 % redovisat av intäktsbudgeten, 15,0 % av
kostnadsbudgeten och 14,9 % av nettobudgeten.
(tkr)
Kulturnämnden
Bibliotek
Kultur
Hovdala
Bidrag
Drift, totalt
Investeringar

Budget
627,4
22275,7
8011,7
5293,7
7038,0
43246,6
800,0

Redovisat Förbrukning
72,9
11,6 %
2756,2
12,4 %
275,9
3,4 %
716,4
13,5 %
2633,4
37,4 %
6454,8
14,9 %
0

.

Justerare
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§ 26

Investeringsmedel för inköp av ny ljudanläggning i
Röda Salongen
Beslut

Kulturnämnden beslutar att äska hos kommunstyrelsen om 600 000 kronor i
extra investeringsmedel, A-TYP 1, för inköp av PA-anläggning till Röda salongen i Hässleholm Kulturhus
Beskrivning av ärendet

Kulturhuset har behov av ny PA-anläggning, (PA-anläggning = ljudanläggning) till Röda salongen. Nuvarande system som är portabelt, håller inte
måttet utan måste monteras ner inför professionella gästspel, som tvingas ta
med eget ljud.
Befintligt PA är föråldrat och medför stora problem. Det är mycket tungarbetat (4 högtalare på vardera 90 kg ska hängas upp), högtalarna skymmer ljus
från strålkastarna samt; ljudet når inte de främsta raderna på parkett samt
balkong.
Dessutom går det åt orimligt mycket tid att hänga upp och ta ner anläggningen. Den tar 2-3 timmar att hänga upp och 1.5 timme att plocka ner.
Behovet av ett nytt fast modernt PA-system, är särskilt akut inför Pompejiutställningen, (september 2008 – januari 2009) som ju ska äga rum i Gula och
Blå salongen. Med en ny anläggning frigörs tid i Röda salongen som kan erbjudas till arrangörer som normalt brukar boka Blå salongen.
För att klara professionella krav föreslår vi inköp av följande PA-anläggning:
NEXO S 1230 (9 högtalare varav 3 vänster, 3 höger 3 center), 2 processorer
NX2 42 ES4, slutsteg: CROWN MA 5000, subbasar med cardioid eller likvärdigt.
Kostnad exkl moms (kr)
Anläggning 450 000
Installation 150 000
Totalt 600 000
Utrustningen kan vara på plats och installerad i mitten på augusti 2008
Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROOLL
33 (36)
anträdesdatum

2008-03-26

Diarienummer

2008.38

§ 27

Plan för intern kontroll 2008
Beslut

Kulturnämnden godkänner plan för intern kontroll 2008.
Beskrivning av ärendet

Förvaltningen har upprättat ett förslag till intern kontrollplan för 2008.
Varje nämnd ska årligen godkänna en intern kontrollplan

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 28

Projekt Ung Kvinna
Beslut

Kulturämnden beslutar att ställa sig bakom projektidén Ung Kvinna och ger
förvaltningen i uppdrag att avsätta medel ur 2009 års budget för att täcka en
projektledartjänst, avseende strategiskt arbete gällande kultur och unga.
Beskrivning av ärendet

3 årigt projekt – 2009, 2010, 2011 – med projektering hösten 2008.
Initiala ledord och arbetssätt:
Projektet Ung Kvinna skall först och främst fungera som plattform – en grogrund – ur vilken en rad projekt och arrangemang kan springa ur och växa.
Denna bas skall sedan skall fortleva efter projektets avslutande, i form av ett
Ung Kvinna-nätverk.
Tankesmedjor - idégrytor
Mentorsnätverk – erfarenhetsutbyte, samtalsforum, förebilder, draghjälp
Integration – över åldrar (kvinna till kvinna) och ursprung men även kvinna till
man
Syftet med dessa arbetssätt är att projektet Ung Kvinna skall komma underifrån.
Med Ung Kvinna-projektet skapas också den kulturella trygghetsplattform
mellan likasinnade, med broar över generationer, härkomster och uppväxtmiljöer. Unga kvinnor skall genom projektet få lära sig mer om sig själva, att säga
nej eller ja, att tycka och tänka.
Unga män skall genom Ung Kvinna-projektet inte ställas utanför utan ständigt
bjudas in till dialog kring det som av projektet anses vara viktigt att belysa.
Övriga upplysningar

Finansiering:
Statens Kulturråd, Region Skåne, Allmänna arvsfonden, Ungdomsstyrelsen,
Sparbanksstiftelsen Skåne samt kommunala insatser i form av lön till deltagande administratörer
Huvudsaklig målgrupp:
Kvinnor, 15-25 år
Samarbetsparter: Hässleholms kommun, Kultur Hässleholm, Kristianstads
kommun, Kulturhuset Barbacka, Helsingborgs stad, Dunkers kulturhus

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 29
Bidragsansökan från Skånska Operan
Beslut

Kulturnämnden beslutar att ur verksamhet 483, projektbidrag föreningar, tilldela Skånska Operan 15 000 kr förutsatt att arrangemangen genomförs i enlighet med beskrivning i ansökan.
Beskrivning av ärendet

Skånska Operan har under en rad år genomfört uppskattade operaföreställningar av hög kvalitet på olika slott runt om i Skåne. I sommar kommer den fria teatergruppen Skånska Operan att genomföra Mozarts opera Figaros Bröllop på
svenska – med utbildade unga sångare och musiker.
Föreställningarna i Hässleholms kommun är planerade till den 12 och 13 juli
på Hovdala slott.

Övriga upplysningar

Vid all marknadsföring skall det framgå att arrangemanget genomförs med
stöd av Kultur Hässleholm. Redovisning skall inlämnas efter genomfört arrangemang.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 30
Rapporter

1. Kulturchefen redogör för delegationsbeslut avseende personal, ekonomi samt bidrag.
Dnr. 2008.40
2. Kulturchefen informerar om Pompeji utställningen.

Justerare

Utdragsbestyrkande

