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§ l Alla deltagare hälsas välkomna till konst- och kulturrådets allra första möte
någonsin.

§ 2 Mötets deltagare är:
Agneta Edström, Hjo Filmstudio
Ole Backström, Hjo Konstförening
Christer Jonsson, Hjo Hembygdsförening
Lisa Edman, Ateljeföreningen Ockra
Barbro Christoffersson, konstnärer i Hjo
Olle Widen , Ansvarig Kulturkvarteret
Marie-Louise Fahlström Lindblad, Kultur, turism och fritidschef
§ 3 De som saknas på mötet är representanter för Hjo Biografförening,
Musikföreningen samt politisk representation.

§ 4 Vi inleder med en diskussion kring rådets uppdrag. Rådet är av
övergripande karaktär för konst- och kulturaktiviteter i Hjo. Politisk
representation kommer att finnas i rådet. Med tiden går det att bilda
undergrupper om rådet ser behov av det; ex ett utställningsråd m.fl.

§ S Rådet ska föra samtal om utvecklingsarbetet i Hjo. Hjo Kommunstyrelse kommer
att ta beslut om reglemente för rådet på samma sätt som för ex. pensionärsråd,
idrottsråd m.fl.

§ 6 Ärende Kulturpris.
Rådets första ärende gäller Kulturpristagare för perioden
20 14- 20 l S. Tidigare har allmänheten skickat in förslag på pristagare till
kulturpriset och turism och fritids tjänstemän har gjort ett ställningstagande och
presenterat förslag till pristagare till allmänna utskottet som beslutat. Under
senare år har det varit svårt att få in förslag till pristagare och allmänna uts kottet
har även ändrat förslaget till pristagare. Handläggningen har därför blivit krånglig
och pristagare har inte kunnat underrättas i tid. Eftersom konst- och kulturrådet
har politisk representation kan rådet utse pristagare. Eftersom rådet är nytt och
några skrivningar behöver bli klara innan rådet har fullt mandat bestämmer vi att
allmänheten även i år ska lämna in förslag till pristagare och att rådet tar ställning
till förslagen, men också har möjlighet att komma med egna förslag och diskutera
sig fram till ett förslag på Kulturpristagare 20 l S. Tiden är lite knapp och vi går
därför ut med annons och underlag omgående. Det sker på hjo.se, tidningen och
blanketter i bibliotek, växel och turistbyrå. För att hinna med processen
bestämmer rådet att vi tar två möten innan Nationaldagen då priset delas ut.

§ 7 Vi behöver uppdatera oss på vilka Kulturpristagare vi har haft sedan 2008. MarieLouise kontaktar diariet och ber om utdrag. Med protokollet bifogas även
förslagen från 20 14.

§ 8 Vi kommer fram till att rådet ska ha sina möten på kvällstid så att alla har
möjlighet att komma och inte behöver ta led igt från sina arbeten.
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§ 9 Nästa möte blir tisdagen den 12 maj kl. 17.30 i Malen, Ku lturkvarteret och
mötet därefter blir tisdagen den 26 maj kl. 17.30 i Malen, Ku ltu rkvarteret. Olle
kontaktar musikföreningen så att någon representant kan komma därifrån.

§ l O Mailadresser till samtl iga är:
Barbro Christoffersson - barbro.christoffersson.hjo@telia.com
Lisa Edman - lisa.edman.hjo@folkbildning.net
Christer Jonsson - christer.johnsson.hjo@telia.com
Ole Backström - ole.k@hotmail.com
Agneta Edström - agneta@mphoto.nu
Olle Widen - olle.widen@hjo.se
Monica Rudberg- monica@hjobiografforening.se
Musikförening- Olle Widen återkommer med namn och mailadress
Marie-Louise Fahlström Lindblad - marie-louise.fahlstrom@hjo.se

§ l l Marie-Louise tackar alla för ett härligt möte med mycket energi och ett stort
engagemang för frågorna som kom upp.
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