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Dnr 8KS6218KS62-55
2018-05-02
Anneli Norgren
Telefon
anneli.norgren@gavle.se

Bilaga Fördelning disponibla medel för ansökningar
till 5 donationsstiftelser 2018

Stiftelsen Oscar Flensburgs fond

18KS62-6

Ansökan om bidrag från Familjeslanten

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att 3 000 kr beviljas från Stiftelsen Oscar Flensburgs fond

Ärendebeskrivning
Familjeslanten är en oberoende ideell förening som stödjer och hjälper
människor att hitta lösningar på sina ekonomiska problem. Efterfrågan på stöd
och hjälp från Familjeslanten ökar år från år.
Familjeslantens verksamhet omfattar i huvudsak budget och skuldrådgivning
men även information om ekonomi på föreningsmöten och i skolor är en viktig
del av Familjeslanten.
Bidragsmedel söks för att kunna hjälpa och stödja människor i ekonomiska
situationer.

Beslutsunderlag
Från Familjeslanten inkommen ansökan.

Gävle kommun Kommunledningskontoret 801 84 Gävle Besök Stadshuset, Drottninggatan 22
Växel 026-17 80 00 gavle.kommun@gavle.se www.gavle.se
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18KS62-7

Ansökan om bidrag från Lyriska Sällskapet Gävleborg

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att 15 000 kr beviljas från Stiftelsen Oscar Flensburgs fond
att återredovisning sker till Kommunstyrelsen senast i januari år 2019, med
redogörelse för hur pengarna har använts.

Ärendebeskrivning
Lyriska Sällskapet Gävleborg är en ideell förening som funnits i 15 år och har
under den tiden uppfört 9 produktioner. Ensemblen består av ett flertal
solister, en stor kör och en stor orkester. Även många barn kommer att delta.
Totalt kommer ca 100 personer att delta-på eller bakom scenen. Många på
ideell basis.
Bidragsmedel söks för att kunna uppföra kommande
musikteateruppsättningen, operan Carmen.

Beslutsunderlag
Från Lyriska Sällskapet Gävleborg inkommen bidragsansökan.

18KS62-10 Ansökan om bidrag från Parkinsonföreningen Gästrikland
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att 3 000 kr beviljas från Stiftelsen Oscar Flensburgs fond

Ärendebeskrivning
Parkinsonföreningen Gästrikland har drygt 150 medlemmar, vilket inkluderar
såväl Parkinsonsjuka som anhöriga och stödmedlemmar. De har aktiviteter
flera gånger i månaden, bland annat vattengympa, boule och bowling. De
håller också på med boxning och sittgympa på medlemsmöten.
I år har de projekt som de avser att anordna och/eller medverka vid i den s.k.
Världsparkinsondagen den 11 april, att fortsätta arbetet med Boxningsgruppen
i samarbete med BK Falken och att fortsätta arbetet med information till
personal inom äldreboenden i Gästrikland
Bidragsmedel söks för att kunna fortsätta arbete med information till personal
inom äldreboenden i Gästrikland.

Beslutsunderlag
Från Parkinsonföreningen Gävleborg inkommen bidragsansökan med
verksamhetsplan för 2018.
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18KS62-14 Ansökan om bidrag från Art Photo, Dieter Stöpfgeshoff,
författare och fotograf
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att 10 000 kr beviljas från Stiftelsen Oscar Flensburgs fond
att återredovisning sker till Kommunstyrelsen senast i januari år 2019 med
redogörelse för hur pengarna har använts.

Ärendebeskrivning
Art Photo, Dieter Stöpfgeshoff, har haft flera tidigare filmprojekt med Gävle
Symfoniorkester, Kungliga Filharmonikerna, komponisten Viktoria BorosovaOllas. Han har nu startat upp ett stillbildsprojekt tillsammans med Gävle
Symfoniorkestern/Konserthuset. Han har genom tidigare stillbildsprojekt i
samarbete med Stockholms stad, Stockholm konst och Gävle Konstcentrum
mycket goda erfarenheter att ställa ut storformatsbilder. Han har nu
fotograferat 21 symfoniker som representerar alla instrumentgrupper i
oväntade samhällsmiljöer. Dessa foton vill han accentuera och vitalisera
Symfoniorkesterns viktiga kulturella betydelse för Gävle, regionen och landet.
Bilderna ska visas i en stor fotoutställning i Konserthuset med nästa
höstsäsongs start september 2018.

Beslutsunderlag
Från Art Photo inkommen bidragsansökan.

18KS62-28 Ansökan om bidrag från Kulturföreningen Norrsundets Ar
betarmuseum
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att 30 000 kr beviljas från Stiftelsen Oscar Flensburgs fond
att återredovisning sker till Kommunstyrelsen senast i januari år 2019 med
redogörelse för hur pengarna har använts.

Ärendebeskrivning
Kulturföreningen Norrsundets Arbetarmuseum är en förening vars främsta
syfte är att värna om den gamla arbetarkulturen som har funnits i denna bygd
och viktigast av allt att alla kan få ta del av sin egen historia. Intresset att
känna till historien om sin bygd och kultur ökar hela tiden därför vill de med
olika program/aktiviteter utveckla detta så att det finns möjligheter att bevara
för framtiden och lära ut till yngre generationer om sin egen historia men även
den arbetarhistoria som har präglat Sverige. De vill även se ett samarbete med

Sid 4 (21)

andra aktörer t.ex. PRO, NATF, Bergby Skola, Hamrånge Hembygdsförening
med flera. Museet har två stora inkomstdagar, Familjedagen och
Gammaldagsjul. Målet är att ha kvar dessa dagar och kunna ha minst en
aktivitet i månaden med olika inslag från museet.

Beslutsunderlag
Från Kulturföreningen Norrsundets Arbetarmuseum inkommen
bidragsansökan.

18KS62-35 Ansökan om bidrag från Hille IF
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att 20 000 kr beviljas från Stiftelsen Oscar Flensburgs fond
att återredovisning sker till Kommunstyrelsen senast i januari år 2019 med
redogörelse för hur pengarna har använts.

Ärendebeskrivning
Hille IF är en ideell förening som bildades 1922. De har 1070 st medlemmar
varav 40% består av flickor i åldern 7–20 år. Verksamhetsidén är att vara en
socialt och ekonomiskt hållbar förening med glädje och gemenskap i centrum.
Anläggningen ligger på promenadavstånd till en skola, Tallbo, som är en
särskola med inriktning träningsskola med elever från 6-års t o m gymnasiet, 4
gruppboenden, ett korttidsboende och en EDV grupp (daglig verksamhet).
Samtliga enheter är för barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning.
Tanken är att få fler personer med funktionsnedsättningar att vara på vår
anläggning så därför ansöker de om bidrag för en handikappanpassad gångstig
på 150 meter till en aktivitetsyta i ett skogsområde i närheten av klubbstugan.
De vill också genomföra en handikappanpassad rastplats/grillplats dels RHtoa.

Beslutsunderlag
Från Hille IF inkommen bidragsansökan.

18KS62-37 Ansökan om bidrag från IDKA Kulturhuset,
Hörlurskonserter audio/video/mp3
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att 4 450 kr beviljas från Stiftelsen Oscar Flensburgs fond
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Ärendebeskrivning
IDKA Kulturhuset vill arrangera utomhuskonserter, med verk av konstnären
803. Med hjälp av mobila, portabla batterier, digitala projektorer, mp3-spelare
och hörlurar kan musiker/videokonstnärer förflytta sig i stadsrummet och
uppföra audio-visuella konstverk som ackompanjeras med musik – vilket
spelas upp digitalt till hörlurar till åhörarna, för att inte störa några andra
människor. Platserna för friluftskonserterna blir i Rådhusesplanaden,
Rådhustorget, samt i Kung Christoffers park i Gävle stad. Tidpunkt för
konsert-serien blir kvällstid under hösten.
Beslutsunderlag
Från IDKA Kulturhuset inkommen bidragsansökan.

18KS62-39 Ansökan om bidrag från Per Skareng, Sommarkonserter i
Böna kapell
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att 5 000 kr beviljas från Stiftelsen Oscar Flensburgs fond

Ärendebeskrivning
Sommarkonserter i Böna kapell har genomförts i tre somrar med
uppskattande publik och positiva recensioner. Förra sommaren var det fyra
konsertprogram med olika inriktningar. Inför sommaren 2018 kommer de att
fortsätta verksamheten och arrangera konserter på de fyra första söndagarna i
juli. De planerar att ge samma konsert vid två tillfällen, kl 16:00 och kl 19:00.
Nytt för i år är att genomföra samma program vid ytterligare ett tillfälle på en
annan plats i en angränsande del av Gävleborgs län.

Beslutsunderlag
Från Sommarkonserter i Böna kapell inkommen bidragsansökan.

18KS62-44 Ansökan om bidrag från HBTQ+ Evenemang i Gävle
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att 5 000 kr beviljas från Stiftelsen Oscar Flensburgs fond
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Ärendebeskrivning
HBTQ+ Evenemang i Gävle är en ideell förening vars syfte är att skapa
plattformar, mötesplatser, evenemang och tillställningar som är HBTQ+
vänliga i Gävle. Målet är under 2018 att anordna vårt första evenemang, en
utekväll, och att det sedan följs upp med ytterligare två kvällar under
höstterminen. Vi har som mål att engagera oss med tre egna programpunkter
under Gävle Pride och aktivt deltaga i Pride paraden samt i Boulognerskogen
efteråt. Vi riktar oss till alla åldersgrupper (behöver vara 18 år för att delta) där
det finns HBTQ+ personer eller supporters. Uppföljning kommer att göras i
samband med att årsmöte för föreningen hålls enligt föreningens stadgar.

Beslutsunderlag
Från HBTQ+Evenemang inkommen bidragsansökan.

Stiftelsen P Muréns donationsfond

18KS62-1

Ansökan om bidrag ur donationsstiftelse från Föreningen
Blåsmusik i Regementsparken

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att 30 000 kr beviljas från Stiftelsen P Muréns donationsfond
att återredovisning sker till Kommunstyrelsen efter genomförda konserter,
dock senast i januari år 2019, med redogörelse för hur pengarna har använts.

Ärendebeskrivning
Föreningen Blåsmusik i Regementsparken är en ideell förening som vill bevara
och utveckla traditionen med blåsmusik i Gävle. Varje sommar sedan 2002 har
man som en del i det arbetet arrangerat 12–13 konserter i Regementsparken.
För att kunna genomföra dessa konserter är man till största delen beroende av
bidrag från stiftelser och sponsorer.
Ansökan är ställd till Stiftelsen Oscar Flensburgs fond, men pengar bör tas ur
Stiftelsen P Muréns donationsfond som har ett större disponibelt belopp.

Beslutsunderlag
Från Föreningen Blåsmusik i Regementsparken inkommen bidragsansökan
inklusive verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning för 2017.
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18KS62-2 Ansökan om bidrag från Valbo Folkdanslag
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att 9 000 kr beviljas från Stiftelsen P Muréns donationsfond

Ärendebeskrivning
Valbo Folkdanslag är en ideell förening som grundades år 1968 där dom är 48
st medlemmar. Det är både dansare, musiker och medlemmar som har dansat
tidigare. De tränar på måndagar i IOGT-lokalen i Valbo. Vid midsommar och
vid andra tillfällen har de uppvisningar, vi har också slöjdträffar.
I år fyller Valbo Folkdanslag 50 år då vi tänkte ha ett jubileum i Spegelsalen i
Stadshuset den 1 september. Den kommer att kosta en del då vår budget är
något knapp.

Beslutsunderlag
Från Valbo Folkdanslag inkommen bidragsansökan med
verksamhetsberättelse för 2017.

18KS62-11 Ansökan om bidrag från brödralogen Nr 160 Pehr Murén
I.O.O.F. hyra av relief
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att 625 kr beviljas från Stiftelsen P Muréns donationsfond

Ärendebeskrivning
Odd Fellow logen B160 Per Murén hyr en relief av Per Murén för att hedra
hans minne. Reliefen hyrs av Länsmuseet Gävleborg och man önskar nu bidrag
till årshyran.

Beslutsunderlag
Från Odd Fellow logen B 160 Per Murén inkommen bidragsansökan.

18KS62-13 Ansökan om bidrag från Sven-Olov Lidfors
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att 4 000 kr beviljas från Stiftelsen P Muréns donationsfond
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Ärendebeskrivning
Sven-Olov Lidfors har flera bisamhällen som pollinerar omgivningarna i
Skogmursområdet. Ett antal har tyvärr drabbats av vinterdödlighet. Orsakerna
kan vara sjukdomar, sträng vinter mm. För att dessa bisamhällen ska kunna
finnas kvar behövs ett bidrag för att kunna köpa nya.

Beslutsunderlag
Från Sven-Olov Lidfors inkommen bidragsansökan.

18KS62-21 Ansökan om bidrag från Ulf Ivar Nilsson
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att 30 000 kr beviljas från Stiftelsen P Muréns donationsfond
att återredovisning sker till Kommunstyrelsen, dock senast i januari år 2019,
med redogörelse för hur pengarna har använts.

Ärendebeskrivning
Ulf Ivar Nilsson har gett ut en lång rad av böcker med episoder och
människoöden ur Gävles och Gästriklands historia. Han har nu ett eget förlag,
Skrivrit. Även om böckerna möts av stor uppskattning av Gävleborna är
marknaden begränsad och det är svårt att få någon lönsamhet på
verksamheten. Trots det planerar han nu ytterligare en bok med
lokalhistoriska berättelser från Gävle. Tanken är att den ska komma ut senare i
år eller senast under 2019.

Beslutsunderlag
Från Ulf Ivar Nilsson inkommen bidragsansökan.

18KS62-25 Ansökan om bidrag från Somaliska föreningen i Gävle för
Trygghetsgården i Andersberg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att 45 000 kr beviljas från Stiftelsen P Muréns donationsfond
att återredovisning sker till Kommunstyrelsen, dock senast i januari år 2019,
med redogörelse för hur pengarna har använts.
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Ärendebeskrivning
Somaliska föreningen i Gävle vill starta en aktivitet: Trygghetsgården i
Andersberg. De vill kunna ge barn och ungdomar en samlingsplats som de kan
känna sig både trygga och känna samhörighet. De tänkte ha en del aktiviteter
på kvällstid t.ex., nattvandring, fika, tv-spel, diskussioner mm. Det är trångbott
i Andersberg och många söker sig till centrum för att kunna umgås och ha
nånting att göra. Aktiviteten kommer att pågå i 2 år men de hoppas att kunna
fortsätta längre tid.
Beslutsunderlag
Från Somaliska föreningen i Gävle inkommen bidragsansökan.

18KS62-26 Ansökan om bidrag från Länsmuseet Gävleborg
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att 50 000 kr beviljas från Stiftelsen P Muréns donationsfond
att återredovisning sker till Kommunstyrelsen, dock senast i januari år 2019,
med redogörelse för hur pengarna har använts.

Ärendebeskrivning
Länsmuseet i Gävleborg ansöker om medel till en bokproduktion, där de flesta
skylttexter samt foton ska ingå. Deras förhoppning är att en bok ska öka
tillgängligheten till kommunens historia. Det finns många personer som inte
har möjlighet att ta sig ut i stadsrummet för att söka upp skyltarna som vi satt
upp sen tidigare. I boken vill de komplettera de historiska fotografierna med
aktuella foton på samma miljöer/byggnader. Boken kommer att utformas i
likhet med tre andra böcker som ingår i museets egen bokproduktion: Ralph
Erskine, Modernismens mötesplatser och Husmodet.
Målet är också att alla stadens (förhoppningsvis alla kommunens) kommunala
högstadieskolor ska få en bokupplaga.

Beslutsunderlag
Från Länsmuseet Gävleborg inkommen bidragsansökan.

18KS62-38 Ansökan om bidrag från Sveriges Fängelsemuseum
Förslag till beslut
Kommunstyrelse föreslås besluta
att 50 000 kr beviljas från Stiftelsen P Muréns donationsfond
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att återredovisning sker till Kommunstyrelsen senast i januari år 2019 med
redogörelse för hur pengarna har använts.

Ärendebeskrivning
De har två projekt som de vill satsa på: utställningen ”Musik bakom galler”
med ABF Gästrikebygden och Sveriges Fängelsemuseum som stöd. Det är ett
projekt där dom arbetar med konstnärligt skapande med ungdomar och föra
samtal om vad det innebär att vara bakom galler, vad frihet är och hur man
förlåter. Tanken är att utställningen ska vara tillgänglig för allmänheten och
visas under fem månader under perioden november 2018-april 2019.
Utställningen är producerad av Malmö Museet i samarbete med
produktionsbolaget Xenofilia.
Projekt två är underhåll av museets audioguider. De har sen 2009 erbjudit sina
gäster lån av kostnadsfri audioguide att använda vid besök i utställningarna.
De är viktiga verktyg i museet och mycket populära hos museets gäster. De
behöver skickas på service.

Beslutsunderlag
Från Sveriges Fängelsemuseum inkommen bidragsansökan.

Stiftelsen Johan Selggrens fond

18KS62-8

Ansökan om bidrag från Parkinsonföreningen Gästrikland

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att 5 000 kr beviljas från Stiftelsen Johan Selggrens fond

Ärendebeskrivning
Parkinsonföreningen Gästrikland har drygt 150 medlemmar, vilket inkluderar
såväl Parkinsonsjuka som anhöriga och stödmedlemmar. De har aktiviteter
flera gånger i månaden, bland annat vattengympa, boule och bowling. De
håller också på med boxning och sittgympa på medlemsmöten.
I år har de projekt som de avser att anordna och/eller medverka vid i den s.k.
Världsparkinsondagen den 11 april, att fortsätta arbetet med Boxningsgruppen
i samarbete med BK Falken och att fortsätta arbetet med information till
personal inom äldreboenden i Gästrikland
Bidragsmedel söks för att kunna fortsätta arbetet med information till personal
inom äldreboenden i Gästrikland.

Beslutsunderlag
Från Parkinsonföreningen Gästrikland inkommen bidragsansökan.
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18KS62-18 Ansökan om bidrag från Schizofreniföreningen i
Gästrikland
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att 6 000 kr beviljas från Stiftelsen Johan Selggrens fond

Ärendebeskrivning
Schizofreniföreningen i Gästrikland driver verksamhet som stöder
medlemmarna genom medlemsmöten, föreläsningar, anhörigcirklar och
utflykter. De verkar för dem som drabbas av schizofreni eller annan
psykossjukdom som skall bemötas med samma respekt för sin integritet och
sitt människovärde som andra i samhället. De försöker så långt det är möjligt
att förgylla vardagen för människor drabbade av ofta livslång sjukdom, ofta
väldigt fattiga människor.
Bidraget ska användas till föreläsningar hösten 2018 för föreningens
medlemmar.

Beslutsunderlag
Från Schizofreniföreningen i Gästrikland inkommen bidragsansökan.

18KS62-36 Ansökan om bidrag från Hille IF
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att 35 000 kr beviljas från Stiftelsen Johan Selggrens fond
att återredovisning sker till Kommunstyrelsen senast i januari år 2018 med
redogörelse för hur pengarna har använts.

Ärendebeskrivning
Hille IF är en ideell förening som bildades 1922. De har 1070 st medlemmar
varav 40% består av flickor i åldern 7–20 år. Verksamhetsidén är att vara en
socialt och ekonomiskt hållbar förening med glädje och gemenskap i centrum.
Personer med funktionsnedsättningar är underrepresenterade på deras
anläggning därutav att de skulle vilja bygga en handikappanpassad
rastplats/grillplats ungefär 150 meter från klubbhuset. De vill också kunna
göra en handikappanpassad gångstig till rastplatsen/grillplatsen. Det behövs
också en RH-toalett i klubbstugan med ingång utifrån så att rullstolsbundna
kan komma till Hille IP.
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Ansökningar har lämnats både till Stiftelsen Oscar Flensburgs fond och
Stiftelsen Johan Selggrens donationsfond.

Beslutsunderlag
Från Hille IF inkommen bidragsansökan.

Stiftelsen Carl Johan och Axel Lennstrands fond

18KS62-12 Ansökan om bidrag från FUB Gävle, För barn, unga och
vuxna med utvecklingsstörning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att 9 000 kr beviljas från Stiftelsen Carl Johan och Axel Lennstrands fond

Ärendebeskrivning
FUB är en intresseorganisation vars huvuduppgift är att arbeta för goda och
jämlika levnadsvillkor för personer med utvecklingsstörning och deras
anhöriga. Det sker genom intressepolitiskt arbete, kunskapsspridning och
medlemsstöd. Målet är en lokalförening och en sektion i varje kommun. FUB
vill vara en väl förankrad och ansedd organisation. En organisation som utgör
en efterfrågad samverkanspart till landets alla kommuner men som också är en
organisation där alla medlemmar i landet känner gemenskap och tillhörighet.
De ansöker om stöd för den planerade sommarresan för sina medlemmar.
Resan kommer att gå med buss till Östergötland med slutdestination
Kolmårdens djurpark, 3–5 juli. FUB Gävle försöker årligen anordna en resa, en
minisemester, för sina medlemmar. I år har de även planerat att genomföra en
dagstur för de av våra medlemmar som har svårt att vara borta över natten.

Beslutsunderlag
Från FUB Gävle inkommen bidragsansökan

18KS62-19 Ansökan om bidrag från Schizofreniföreningen i
Gästrikland
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att 8 000 kr beviljas från Stiftelsen Carl Johan och Axel Lennstrands fond
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Ärendebeskrivning
Schizofreniföreningen i Gästrikland driver verksamhet som stöder
medlemmarna genom medlemsmöten, föreläsningar, anhörigcirklar och
utflykter. De verkar för att de som drabbas av schizofreni eller annan
psykossjukdom skall bemötas med samma respekt för sin integritet och sitt
människovärde som andra i samhället. De försöker så långt det är möjligt att
förgylla vardagen för människor drabbade av ofta livslång sjukdom, ofta
väldigt fattiga människor.
Föreningen ansöker om bidrag för att kunna göra utflykter med
medlemmarna, hälso- och friskvårdsaktiviteter, anhörigcirklar, föreläsningar
med inbjudna föreläsare. De vill också anordna en sommarfest ute på landet i
juni.
De har också sökt bidrag från Johan Selggrens donationsfond.

Beslutsunderlag
Från Schizofreniföreningen i Gästrikland inkommen bidragsansökan.

Stiftelsen Agnes och Sigurd Wallbergs donationsfond

18KS62-27 Ansökan om bidrag från IDKA Kulturkiosken för en Prideskulptur
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att 39 000 kr beviljas från Stiftelsen Agnes och Sigurd Wallenbergs
donationsfond
att återredovisning sker till Kommunstyrelsen, dock senast i januari år 2019,
med redogörelse för hur pengarna har använts.

Ärendebeskrivning
IDKA ämnar genomföra ett prototyp-projekt för att undersöka möjligheter till
att uppföra en platsbyggd skulptur på temat mångfald, människors olikheter
och likheter. Konstnären Seyda, som härstammar från Syrien, är en av de
multi-konstnärliga medlemmarna i föreningen IDKA. IDKA vill tillsammans
med Seyda – och våra andra medlemmar – utforska skulpturbyggande och de
processerna i myndigheterna för att se potentialen till att en ideell förening
konstruerar och placerar ut en offentlig, förskönande fullskalig skulptur på en
eller flera platser i Gävle, med estimerad totalhöjd om 7–9 meter över mark.
De ämnar uppföra en skalmodell vid Kulturhuset i Gävle.
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Beslutsunderlag
Från IDKA Kulturkiosken inkommen bidragsansökan med budget och bilder.

18KS62-33

Ansökan om bidrag från IDKA Kulturhuset
för 60+ konst

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att bevilja 25 000 kr från Stiftelsen Agnes och Sigurd Wallbergs
donationsfond
att återredovisning sker till Kommunstyrelsen, dock senast i januari år 2019,
med redogörelse för hur pengarna har använts.

Ärendebeskrivning
IDKA är en ideell förening med syfte att främja konstnärlig utveckling och
korsbefruktning inom musik, bild, film, videoredigering och crossmedia. Man
erbjuder utbildningar, arrangerar konserter med elektronisk musik samt
anordnar föreläsningar om konst och teknik.
IDKA vill utföra gatukonst-projekt tillsammans med dels äldre Gävlebor över
60 år och dels med tonåringar och unga konstnärer i Gävle stad på olika sätt
och med pedagogiska metoder.
Tester av graffititeknik planerar de att göra inomhus på glasrutor med
speciella Chalk Markers, vilka är färgpennor som innehåller asfaltskrita och
pigment. De pennorna är en mycket bra introduktionsmetod för nybörjare som
aldrig hållit på med målning eftersom färgen är lätt att redigera och helt av
tvättbar till 100% från fönsterglasrutor med endast ljummet vatten och
disktrasa. Alla deltagarna gör gemensamt gruppskisser till större målningar.
De tar sedan med sig dom utomhus för att måla på sträckfilmsplast som är
uppspända. Plasten gör det möjligt att enkelt riva bort hela målningen och
börja om på nytt. Och de kan städa bort allt av de färger och plast från platsen
de håller till på.
Medel söks för att kunna genomföra projektet.

Beslutsunderlag
Från IDKA Kulturhuset inkommen bidragsansökan med budgetförslag.

18KS62-34 Ansökan om bidrag från IDKA Kulturhuset för Skutt19 –
digitalt CNC-snickeri
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
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att 50 000 kr beviljas från Stiftelsen Agnes och Sigurd Wallbergs
donationsfond
att återredovisning sker till Kommunstyrelsen, dock senast i januari år 2019,
med redogörelse för hur pengarna har använts.

Ärendebeskrivning
IDKA är en ideell förening med syfte att främja konstnärlig utveckling och
korsbefruktning inom musik, bild, film, videoredigering och crossmedia. Man
erbjuder utbildningar, arrangerar konserter med elektronisk musik samt
anordnar föreläsningar om konst och teknik.
IDKA ämnar inreda en hypermodern CAD/CAM-verkstad, maker space och
träsnickeri med digital, automatisk CNC-fräsutrustning för att kunna
producera små träskulpturer och små legodelar och intarsiadekorationer i
större skulpturer. CNC-fräs med CAD/CAM-mjukvara används för att såga,
gravera och fräsa ut många olika träbitar ur skivmaterial som plywood, MDF,
spånskivor och ädelträ-plankor.
Målet är att alla deltagarna ska använda utrustningen under hösten 2018 och
under de kommande vinterhalvåren inomhus på IDKA i Gävle. Deltagarna ska
få pedagogik och instruktioner så de i par och i grupp kan experimentera och
förbereda en bred mångfald av olika träskulpturer till kommande
skulpturutställningar i Gävle kommun, i IDKAs regi och i utställningar och
arenor.
De första träskulpturerna beräknas färdigställda sommaren 2019 och framåt.

Beslutsunderlag
Från IDKA Kulturkiosken inkommen bidragsansökan med budget.

Övriga ansökningar
När vårens ansökningstid passerats hade 46 olika projekt eller verksamheter
skickat in ansökningar. Några skickade in till flera olika stiftelser varför det
totala antalet ansökningar hamnade på 52 stycken.
Efter att noggrant jämfört ansökningar med urkunder och föreskrifter
konstaterades att det i år inte skulle vara möjligt att utdela medel till alla vars
ansökningar var godkända. Därför har ekonomiavdelningen i år valt att, där så
varit nödvändigt, föreslå att medel inte beviljas till sökande som tidigare fått
bidrag.
Nedan följer de ansökningar som föreslås att inte beviljas bidrag.
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18KS62-29 Ansökan om bidrag från IDKA Kulturhuset för Flash-mobutbildning
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att inte bevilja några medel från Kommunstyrelsens donationsstiftelser

Ärendebeskrivning
IDKA Kulturhuset har en vision om att starta en helt, ny innovativ
utbildningsplattform med improvisationsteater, performancekonst och publika
offentliga interventionsaktiviteter i Gävle- så kallade flash-mobs.
Då IDKA Kulturhuset får bidrag från Gävle kommuns donationsstiftelser för
andra projekt är de tyvärr en av de sökande som föreslås att inte beviljas
bidrag.

Beslutsunderlag
Från IDKA Kulturhuset inkommen bidragsansökan med kostnadskalkyl.

18KS62-30 Ansökan om bidrag från IDKA Kulturkiosken för
Robotiserad multimediaskulptur
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att inte bevilja några medel från Kommunstyrelsens donationsstiftelser

Ärendebeskrivning
IDKA Kulturkiosken vill påbörja ett prototypprojekt för att med allra nyaste
tekniken av mikroprocessorkort – experimentera och undersöka olika
möjligheter att konstruera mobila, robotiserade, multi-media skulpturer som
skulle kunna rulla runt på torg eller parkytor för att fånga in foto, video, ljud
samt spela upp video och ljud – på plats eller strömmat till internetlösning via
trådlös bredbandsuppkoppling i Gävles wifi-nät.

Då IDKA Kulturhuset får bidrag från Gävle kommuns donationsstiftelser för
andra projekt är de tyvärr en av de sökande som föreslås att inte beviljas
bidrag.

Beslutsunderlag
Från IDKA Kulturkiosken inkommen bidragsansökan med budget.
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18KS62-31 Ansökan om bidrag från IDKA Kulturhuset för Skutt 18
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att inte bevilja några medel från Kommunstyrelsens donationsstiftelser

Ärendebeskrivning
IDKA Kulturhuset vill arrangera en ny färgsprakande skulptur-utställning
utomhus i Gävle stad. De vill ha en så bred mångfald som möjligt av
installationer och skulpturer i små och mikro-format av klimatanpassade
material. Målgruppen är tonåringar och unga vuxna som är teknikintresserade
eller slöjdintresserade.
Tidsperioden de planerar preliminärt för utställningen Skutt18 är hela
sommaren fram till och med första söndagen i november.
Då IDKA Kulturhuset får bidrag från Gävle kommuns donationsstiftelser för
andra projekt är de tyvärr en av de sökande som föreslås att inte beviljas
bidrag.

Beslutsunderlag
Från IDKA Kulturkiosken inkommen bidragsansökan med budget.

18KS62-32 Ansökan om bidrag från IDKA Kulturhuset för Framtidens
konstnärer
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att inte bevilja några medel från Kommunstyrelsens donationsstiftelser

Ärendebeskrivning
IDKA vill genomföra sommarlovsaktiviteter inom konst på Kulturhus-området
i Gävle. De planerar att göra direktadresserade vykortsutskick till
målgrupperna för att hitta deltagare i områden Nordost, Öster, Söder,
Villastan och Fridhem. De gör det för att få kontakt med och locka
teknikintresserade och konstintresserade tonåringar till att besöka oss på
sommarlovets lediga dagar för att i grupp eller i slumpmässigt sammansatta
par konstellationer skapa i vår Bateria-grupp.
Då IDKA Kulturhuset får bidrag från Gävle kommuns donationsstiftelser för
andra projekt är de tyvärr en av de sökande som föreslås att inte beviljas
bidrag.

Beslutsunderlag
Från IDKA Kulturkiosken inkommen bidragsansökan med budget.
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18KS62-40-43 Ansökan om bidrag från Sjuksköterskornas
semesterhem
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att inte bevilja några medel från Kommunstyrelsens donationsstiftelser

Ärendebeskrivning
Sjuksköterskornas semesterhem har ett sommarhem i Utvalnäs utanför Gävle.
Under åren 1943–1946 genomförde en grupp sjuksköterskor en insamling till
ett sommarhem för sjuksköterskor vid Gävle lasarett för att användas till fritid
och rekreation. Föreningen har genom åren, trots små medel, lyckats behålla
den genuina miljön runt den gamla fiskarfastigheten i befintligt skick. Alla
intäkter går till att driva samt underhålla föreningens fastighet samt till
arrende. Allt arbete är ideellt och sköts i huvudsak av föreningens styrelse i
samarbete med ett antal medlemmar.
Ekonomin är mer ansträngd samt att kostnaderna har ökat de senaste åren. De
söker nu medel för att kunna bevara och bibehålla den kulturmiljö som de är
satt att förvalta.
Då Sjuksköterskornas semesterhem tidigare fått bidrag från Gävle kommuns
donationsstiftelser är de tyvärr en av de sökande som föreslås att inte beviljas
bidrag.

Beslutsunderlag
Från Sjuksköterskornas semesterhem inkommen bidragsansökan.

18KS62-45 Ansökan om bidrag från Gävles Ungas Projekt för Gävle
loves fashion
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att inte bevilja några medel från Kommunstyrelsens donationsstiftelser

Ärendebeskrivning
Gävles Ungas Projekt är en grupp asylsökande barn och unga vuxna som
brinner för mode och design. De vill återbruka kläder/textil, hålla på med
sömnad, design och hantverk. De vill lyfta ungt mode och design som är
samhällsförbättrande och stärkande. Syftet är skapa ett hållbart och vackert
Gävle genom kultur, mode, design, miljö, öppenhet, utveckling och
workshopevent/designfestival.
Då Gävles Unga Projekt tidigare fått bidrag från Gävle kommuns
donationsstiftelser är de tyvärr en av de sökande som föreslås att inte beviljas
bidrag.
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Beslutsunderlag
Från Gävles Unga Projekt inkomna bidragsansökningar.

18KS62-46 Ansökan om bidrag från Gävles Unga Projekt för Saker
omkring oss är choklad - en barnbok av barn
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att inte bevilja några medel från Kommunstyrelsens donationsstiftelser

Ärendebeskrivning
Gävles Ungas Projekt är grundat 2013 för att få engagerade unga genom
kultur, öppenhet och fräsch utveckling skapa jämlik och betydelsefull fritid. Av
unga för unga. De har skrivit en bok ”Saker omkring oss är choklad” som är en
fortsättning av ett tidigare projekt.
Då Gävles Ungas Projekt tidigare fått bidrag från Gävle kommuns
donationsstiftelser är de tyvärr en av de sökande som föreslås att inte beviljas
bidrag.

Beslutsunderlag
Från Gävles Ungas Projekt inkommen bidragsansökan.

18KS62-47 Ansökan om bidrag från Föreningen Gävles Unga
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att inte bevilja några medel från Kommunstyrelsens donationsstiftelser

Ärendebeskrivning
Gävles Unga vill starta ett jämställdhetsprojekt för unga vuxna i stadsdelarna.
De vill engagera unga kvinnor i stadsdelarna att utöva konsumentmakt och
lära sig mer om diskrimineringslagen och vilka rättigheter kvinnor i Sverige
har samt utbilda dem i feminist- och jämställdhetskunskap. De vill anordna
sexual och hälsoföreläsningar och utbilda unga ledare.
Då Gävles Unga tidigare fått bidrag från Gävle kommuns donationsstiftelser är
de tyvärr en av de sökande som föreslås att inte beviljas bidrag.

Beslutsunderlag
Från Gävles Unga inkommen bidragsansökan.
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18KS62-48,49,50

Ansökan om bidrag från Lyfta i Gävle

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att inte bevilja några medel från Kommunstyrelsens donationsstiftelser

Ärendebeskrivning
Lyfta i Gävle är en mötesplats för utrikesfödda kvinnor med huvudsakligt syfte
att verka för kvinnors egenmakt och integration.
De söker bidrag för inköp av juniorcyklar för att bedriva cykelkurser för
utrikesfödda kvinnor i Gävle.

Då Lyfta i Gävle tidigare fått bidrag från Gävle kommuns donationsstiftelser är
de tyvärr en av de sökande som föreslås att inte beviljas bidrag.

Beslutsunderlag
Från Lyfta i Gävle inkommen bidragsansökan.

18KS62-51 Ansökan om bidrag från ABF Gästrikebygden för Visor av
och kring Ernst Rolf
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att inte bevilja några medel från Kommunstyrelsens donationsstiftelser

Ärendebeskrivning
ABF Gästrikebygden är en organisation som hjälper till runt och omkring
Gästrikebygden. I år tänker Lars Sigvard och Gunbritt ha en revyupplaga med
visor av och kring Ernst Rolf på seniorboenden.
Då många har gjort ansökningar i år och ABF Gästrikebygden tidigare fått
bidrag från Gävle kommuns donationsstiftelser är de tyvärr en av de sökande
som föreslås att inte beviljas bidrag.

Beslutsunderlag
Från ABF Gästrikebygden inkommen bidragsansökan.

18KS62-52 Ansökan om bidrag från Gävles Unga
Förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att inte bevilja några medel från Kommunstyrelsens donationsstiftelser
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Ärendebeskrivning
Gävle Unga vill samla de unga vuxna i åldern 15–30 år (hälften killar hälften
tjejer och icke binära) från stadsdelarna som har skrivarambitioner och
intresse för poesi/skrivande och skapande av spoken word/estradpoesi. De vill
kunna hålla i workshops och föreläsningar för ungdomarna.

Då Gävles Unga tidigare fått bidrag från Gävle kommuns donationsstiftelser är
de tyvärr en av de sökande som föreslås att inte beviljas bidrag.

Beslutsunderlag
Från Gävles Unga inkommen bidragsansökan.

Anneli Norgren
KLK-Ekonomi

