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Kulturstöd 2008 - Kroumata

1

Ärendet

I september 2008 beslutade kulturnämnden att senarelägga behandlingen av
ansökan från Kroumata eftersom ansökan innehöll oklarheter kring verksamhetens omfattning, rätten till varumärket och representationen i styrelsen.
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Förslag till beslut

Kulturförvaltningen föreslår kulturnämnden besluta
att avslå ansökan från
Ideella föreningen Kroumata

3

KUN 2008/422

Bakgrund

Vid nämndens sammanträde den 16 september beslutades att pröva ansökan
från ideella föreningen Kroumata vid senare tillfälle. Det fanns vid det tillfället
fortfarande oklarheter beträffande rätten till varumärket Kroumata samt att
den ideella föreningen saknade ledamöter av båda könen. Dessutom gav ansökan en otillräcklig bild av höstens verksamhet och kompletteringar behövde
lämnas in.
Sedan den 1 september 2008 har ensemblen lämnat Rikskonserters organisation och utgör en ideell förening där två av de tidigare medlemmarna i gruppen ingår. Staten har tilldelat den ideella föreningen Kroumata 700 000 kronor för drift av ensemblens verksamhet fr.o.m. september 2008 t.o.m. december 2008. Enligt kulturförvaltningens mening bör det statliga stödet innebära
att ensemblen har medel så att Kroumatas verksamhet kan pågå hela 2008
även om summan inte motsvarar den som man fick när man var inom Rikskonserters organisation.

Bilaga
Ansökan
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Förvaltningens synpunkter

4.1

Ideella föreningen Kroumata

2 (2)
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Ideella föreningen Kroumata ansöker om 276 000 kronor i kulturstöd för höstens verksamhet.
Förvaltningen har fått bekräftat att namnfrågan nu är löst och att det är de två
kvarvarande medlemmarna som har rätt till varumärket Kroumata. En styrelse är också vald och består av fem ledamöter där båda könen finns representerade. Vidare har föreningen kompletterat med uppgifter kring höstens verksamhet.
Enligt gruppens medlemmar har mycket tid gått åt till att reda ut en rad praktiska detaljer kring övergången från Rikskonserter. En tidigare administrativ
resurs finns inte heller kvar. Detta har påverkat höstens verksamhet. Den aktivitet som kommer äga rum i Stockholms län under hösten 2008 är 8 skolkonserter under vecka 43 på föreningens lokal Capitol. Målgruppen är barn upp
till 6 år som förutom från Stockholms stad också kommer från Ekerö och Sollentuna. Förvaltningen tycker det har varit svårt att få en uppfattning om vilken omfattning skolkonserterna har. Föreningen har inte presenterat någon
separat budget för detta arrangemang och inte heller hur många barn det rör
sig om. Övrig verksamhet som finns med i ansökan kommer enligt vad förvaltningen förstår att äga rum under 2009. Förvaltningen föreslår därför att kulturnämnden avslår ansökan från ideella föreningen Kroumata.

Hans Ullström

