
NSO 1/1944. -
lffiLTURUTSKOTTETs b t· 

e änkana.6 N 
ning av s'" k so l/1944 i anled-ars ilda t111 Å -lands landsti petitioner om b . ng inkomna 

eviljande av bidrag ur d _, 
medel, som enligt 1 e Vederlags-agen, av den 10 d tn1 l d ecember 1929 st'-an ~a~t Al tl. I 
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anda dispoaitio r Ålands landsting har inbe ät • n under år 1945, . . g r kulturutskottets ut stående till landstinget ingiv låtande över nedan- -' na Petitioner 
1 rörande bidrag ur h'a'r _, nämnda ve4er agsmedel, nämlig~n: . ovan \ 

Nto 1/1944. Landstingsmannen 1 \ 
. å - . ennart Mattssons m,fl:s petition om -ett anslag P mk 6.000:- till Ål~nds Sån_ 

g 0 ch Musikförbund r·· å och musikens höjande och ett · 
1 or s ngens 

ans ag på mk 6.000s- ti Å f •· d 11 lands Ungdoms- -förbund or et kulturella un d 
g omsarbetet. 

N:o 2/1944. Land~tingsmännen J A s .. 
. • • jobloms och Arthur Larsons peti- -t1on om ett anslag på mk 5,000 • _ till Ål _ 

• ands Kulturfond. 
N:o 4/1944. Landatingsmannen Paul E, P · , aulsons petition 

på mk 3.000:- till Ålands kommunala u 1 i ,. PP ysn ngsqyr1:1.. 

I 
om ett anslag -[ 

N:o 5/1944. Land~tingsmannen Paul E p 1 • au sons petition om ett anslag 
på mk 5 .ooos- till stipendier åt mindre bemedlade elever vid Ålands 
lantmannaskola och fiskarskolan i Pernå. 

N:o 6/1944. Landstingsmannen Paul E, Paulsons petition om ett anslag 
7 på mk 5.000s- till de åländska :fb lkbiblioteken. 

Nso 7/1944. Landstingsmannen Paul E, Paulsons petition om ett anslag 
på mk 5,000:- till landske.psnämndens disposition före tt centralbiblio- _ 
tek. 

Nso 9/1944. Landstingsmannen Herrn.an Mattssons petition om ett an
slag på mk 3.09os- till Ålands Marthadistriktsförbund för den kvinnliga 
hemslöjdens främ~ande, 

Nso 10/1944. Landstingsmannefi Tor Brennings petition om ett anslag 
på mk 3.000:- åt mindre bemedlade elever vid Ålands lyceum, ett anslag 
på mk 3.000 :- åt mindre bemedlade elever vid Ålands Folkhögskola och 
ett anslag på mk 12.oco:- till landstingets representationskassa, 

Nso 12/1944. Landstingsmannen Carl Holmqvists m,flss petition om ett 
anslag på mk 3.000 :- för understödande av de åländska skeppsbiblioteken. 

Nso 13/1944. Landstingsmannen Carl Holmqvists m.flss petition om 

ett anslag på mk 4.000i- till Ålands Sjöfartsmuseum. 
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N20 14/1944. Landstingsniinnen Wilh. Wil~ns 
Och Frans Bert l 

e ls 
ti tion om ett anslag på mk 5.000 :- till resande av tt J;le, • 

e post monllnt 

Eckerö. ent l 

N:o 15/1944. Landstingsmannen Carl Holmqvists m.fl#s 
pet1 t1on olll , 

ett anslag på mk. 3.ooos- åt mindre bemedlade elever vid Ål 
. ands Sj•· 

f 
. 0, 

artsläroverks navigationsavdelning _och ett anslag på mk 2.ooo,•~ 
åt / 

mindre bemedlade elever vid nänmda · lärov~rks maskintekniska 
avdeln1 / 

Nio 16/1944. Landstingsmannen Karl Husalls m.r1is petition tia'. , 
• . . OllJ. ett , 

anslag på mk 2.000:- åt mindre bemedlade elever vid Kock- och ·stue:r,t, __ _ 

skolan i Mariehamn. 

Nso 20/1941. LandstingsnBnnen Johannes Holmbergs petition 0111 ett r 
- . 

anslag på mk 10 .ooo ~ - till 11Vicetalman Johannas Erikssons minne sfond _, 

att av Ålands folkhögskola .f-örval tas 11 • 

, Kulturutskottet fi;nner alla -dessa petitioner, vilkas sammanlagda ------

. 
. 

anslagsäskande belöper sig till mk 86.000:- -värda beaktande och för- , __ _ 

ordar ·dem. Då det emellertid ankommer p"A landskapsnlimnden att uppgöra -

förslag till vederlagsmedlens fördelning, ha·r utskottet icke ansett -

skäl föreligga att ·1 detta sammanhang ingå på en v'årdering av de 011~-
J 

äskandena, väl vetande att även ·behov., för vilkas understödande ingen --

petition ingivits, böra beaktas vid uppgöran'de av det slutliga försla-

get. 

På denna grund får utskottet v ördsa.mmast •föreslå 

att landstinget måtte överlänma. ovannänmda peti• 

tioner till landskapsnämnden för att av denna beak•

tas vid uppgörande av för-slag till budget för veder·

la.gsmedlen under år 1945. 

Mariehamn den 23 februari • 1944. 

utskottets vägnar: 

----- ------
a tta n. 

...___,b~ ..__ ~ -~ ------~~ -~---~~ 
J\!. Dreljer. =a. 

Närvarande 1 · utskottet: ordfö~anden Lennart Mattsson och ledamöterJ18• 

Evald Häggblom och J.A. Sjöblom. 
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/ ~ ~~ ~~--- -
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---------- ---------------- ~--------

--- -------


