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Beviljande av projektbidrag till Danderyds konstrunda
2021
Ärende
Karin Nordvaller ansöker om 25 000 kr för bidrag till Danderyds konstrunda
4-5 september 2021.
Danderyds konstrunda arrangerades för första gången 2013 av Danderyds
Konsthall, ett antal sponsorer samt med bidrag från Danderyds kommun. Då
deltog 62 konstnärer och 5331 besök registrerades
Därefter har konstrundan arrangerats av Karin Nordvaller vartannat år,
2015, 2017 och 2019. 2019 års konstrunda genomfördes med 82 deltagande
konstnärer och 9870 besök registrerades. Konstrundan uppskattas således
mycket av kommuninvånarna och har även många besökanden från
närliggande kommuner.
Konstrundan är öppen för alla konstnärer i kommunen, allt från
professionella konstnärer till hobbykonstnärer. Bredden av konst visas upp.
Konstrundans egen totala budget beräknas till 85.000 kr. Anmälningsavgifter för de deltagande konstnärerna beräknas till 33.750 kr (450 kr x 75
deltagande).

Bildningsförvaltningens förslag till beslut
Kultur och fritidsnämnden beslutar att bifalla Karin Nordvallers ansökan om
projektmedel för Konstrundan 2021 med 25 000 kr.

För kultur- och fritidsnämnden Bildningsförvaltningens yttrande
Förvaltningen har till de tidigare Konstrundorna bidragit med 25 000 per
tillfälle. Bidraget har avsett kostnader för tryck av kartor samt
marknadsföring.
För att möjliggöra konstrundan 2021 ställer sig förvaltningen positiv till att
bidra med 25 000 kr till tryck av kartor, marknadsföring, polistillstånd m.m.
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Med reservation för att projektbidraget endast betalas ut under förutsättning
att Konstrundan kan genomföras, trots situationen med coronapandemin.
Eftersom Konstrundan inte är en förening hänvisar vi till Riktlinjer för
Kulturföreningsbidrag KFN 2020/0074, 2020-12-08, reviderade vid möte.
Där står under rubriken Så beviljas bidraget: ”Kultur- och fritidsnämnden kan
göra undantag från dessa bestämmelser om det finns särskilda skäl”.
Då ansökan avser ett belopp som är högre än det som delegerats till kulturoch fritidschef samt inte avser förening eller organisation överlämnas
förslaget till kultur- och fritidsnämnden för beslut.

Håkan Arfwedson
Kultur- och fritidschef
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Kent Henningson
Bildningsdirektör
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