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Ärende IHKU-PENG; Släpärtskalas 2021 / Sångargillet i Lappträsk rf 

 

Sångargillet i Lappträsk rf ordnar den 28.7.2021 ett allsångtillfälle på 

Kycklings hembygdsgård. Kören bjuder på dels körsång, dels allsång 

och avrundar med släpärter och kaffe.  

 

Ihku-pengen används till honorar till ackompanjerande musiker, kaffe, 

småbröd, smör, ansiktsmasker samt övrig skyddsutrustning.  

 

 

 

Beslut Jag beslutar att inte bevilja IHKU-peng eftersom evenemanget har inträ-

desavgift. 

 

 

Motivering till beslutet  

 

Kostnader  

 

Underskrift  

 

14.6.2021 Tiina Heikka 

 Kunnanjohtaja Kommundirektör 

 

Utdrag  

 

Besvärsanvisning: 

Rätt att framställa rättelseyrkande: 

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Ett rättelseyrkande kan 

framställas av den som beslutet avser eller av den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av 

beslutet (part) samt av kommunmedlemmar.  

Rättelse i beslutet kan yrkas hos nedan nämnda myndighet: 

 Kommunstyrelsen i Lappträsk 

 Lappträskvägen 20 A 

 07800 Lappträsk 

 

 kunta@lapinjarvi.fi 

 

Rättelseyrkande skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del 

av beslutet, om inte annat visas, inom sju dagar efter att brevet avsändes, eller vid den tidpunkt som 

framgår av mottagningsbeviset eller som är antecknad i ett särskilt intyg över delfående av beslutet. 

Vid användandet av normal elektronisk delgivning anser man att parten fått information om beslutet 

den sjunde dagen efter att meddelandet skickades, ifall inte annan visas. 

 

Delgivning till parterna:  

 

Delgivits per brev, överlämnats till posten för transport, datum:___________________  

Per e-post, datum:______15.6.2021_______________ 
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Av rättelseyrkande skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av 

den som framstället det. Rättelseyrkandet skall inlämnas till den myndighet till vilken yrkandet fram-

ställs innan tiden för framställande av yrkande går ut.  
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authority to sign asemavaltuutus ställningsfullmakt autoritet til å signere myndighed til at underskrive

representative nimenkirjoitusoikeus firmateckningsrätt representant repræsentant

custodial huoltaja/edunvalvoja förvaltare foresatte/verge frihedsberøvende
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