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SISU ansöker om kulturprojektmedel för år 2008
SISU Idrottsutbildarna ansöker från kulturnämnden om totalt 259 000 kr i
projektmedel för genomförande av kulturaktiviteter under 2008.
Fr o m 2008 bedöms inte SISU längre tillhör Studieförbunden som får sina
statliga medel genom Folkbildningsrådet. Genom direktiv kommer SISU:s
statliga anslag härefter att handhas av Kulturrådet trots att de även
fortsättningsvis bedriver utbildning under folkbildningsliknande former.
Detta betyder också att kulturnämnden omprövat SISU:s rätt att erhålla bidrag
från förvaltningens folkbildningsanslag. En successiv nedtrappning med 150
000 kr av totalt 412 000 kr (bidrag till SISU 2007) är påbörjad under 2008.
Samtal har inletts med fritidsförvaltningen om en gemensam begäran till KS
om en utökning av ramen till fritidsnämnden för att täcka SISU:s framtida
(fr o m 2009) behov av kommunalt stöd.
Under 2008 som bedöms som ett mellanår för SISU:s kommunala tillhörighet
har kulturnämnden gjort det möjligt för SISU att ansöka om projektmedel för
kulturaktiviteter.
SISU ansöker om:
125 000 kr för Respekt och forumteater – ett projekt för att utveckla
sommarens idrottsskolor i Luleå Kommun
I Luleå arrangerar ett 20-tal föreningar idrottsskolor för barn varje sommar. Ca
2 500 barn i åldern 6-12 år deltar. Idrottsskolorna startar 9 på morgonen och
avslutas 15 på eftermiddagen. SISU vill bredda innehållet och väva in
kulturaktiviteter idrottsskolorna. De vill ge barnen ett möte med forumteater
men även bildskapande. Barnen skall ges möjlighet till egen aktivitet och eget
skapande. Barnen behöver använda alla sina sinnen för sin egen utveckling.
Syftet är att göra barn delaktig i frågor som berör ”respekt” och att ge
idrottsföreningarna insikt om kulturens styrka i lärandet.
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37 000 kr för en föreläsningsserie. Syftet är att idrottsledare skall erbjudas
möjlighet att utveckla sina ledarkunskaper.
Ämnena är:
• Idrotten i möte med barn med osynligt handikapp
• Kommunikation och grupper inom idrotten
• Bemötande och coachande samtal
97 000 kr för föreläsningsdagen ”Mer och fler” där syftet är att erbjuda
engagerande föreläsningar varvat med musikunderhållning.
Målgruppen är aktivitets- och organisationsledare främst i Luleå kommun.
Kultursekreterarens förslag till beslut: Att kulturnämnden beviljar SISU
70 000 kr i bidrag för att genomföra ”Respekt och forumteater”, ett projekt för
att utveckla sommarens idrottsskolor
Arbetsutskottets förslag till beslut: enligt kultursekreterarens förslag.
__________
Camilla Rydbjörk (m), Jan-Olof Grönlund (m), Anders Bohm (ns), Margareta
Pohjanen (c), Christina Lund (fp) förslag: avslag.
Åsa Junkkas (s) förslag: bifall till bidrag 70 000 kr.
Ordförande ställer proposition på förslag.
Kulturnämndens beslut
- 70 000 kr i bidrag för att genomföra ”Respekt och forumteater”, ett projekt
för att utveckla sommarens idrottsskolor.
Camilla Rydbjörk (m), Jan-Olof Grönlund (m), Anders Bohm (ns), Margareta
Pohjanen (c), Christina Lund (fp) reserverar sig enligt följande:
”Härmed reserverar vi oss mot SISUs ansökan av kulturprojektmedel av
följande anledningar
1. Kulturförvaltningen har en dålig ekonomi.
2. Ärendet bör ligga hos fritidsförvaltningen istället för kulturförvaltningen”
__________
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