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Konst- och kulturråd

§ l Alla deltagare hälsas välkomna till konst- och kulturrådets möte
§ 2 Dagens mötesdeltagare är:
Oskar Summerton, Föreningen Musikverket
Ole Backström, Hjo Konstförening
Christer Jonsson, Hjo Hembygdsförening
Barbro Christoffersson, konstnärer i Hjo
Agneta Edström. Hjo filmstudio
Olle Widen , Ansvarig Kulturkvarteret
Marie-Louise Lindblad Fahlström, Kultur, turism och fritid schef
§ 3 De som saknas på mötet är representanter för Hjo Biografförening,
och Ateljeföreningen Ockra samt pol itisk representation.

§ 4 Catrin Hulmarker har meddelat att politisk representation i rådet kommer att
beslutas på nästa Kommunstyrelse.
§ 5 Ärende Kulturpris.
Rådets ärende gäller Kulturpristagare för perioden
20 14- 20 15. l fö regående protokoll redogjordes för inkomna förslag och rådets
överläggningar som ledde fram till förslag att Hjo filmstudio ska erhålla
kulturpriset 20 15. Notera att representant för Hjo filmstudio ej medverkade
under mötet den 12 maj 2015 då rådet överlade och kom fram till förslag samt
att under nuvarande möte har representant för Hjo filmstudio ej rätt att yttra
sig.
§ 6 Genomgång av motivationer för kulturpris. Vissa mindre förändringar
gjordes i motiveringen.

Kulturpriset beslutas i Allmänna utskottet den 28 maj.

§ 7 Tid för nästa möte mailas ut till rådets medlemmar.
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Konst- och kulturråd
§ l O Mailadresser till samtliga 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@h jobiografforening.se
Oskar Summerton - oskarsummerton@gmail.com
Marie-Louise Fahlström Lindblad - marie-louise.fahlstrom@hjo.se

§ l l Mar ie-Louise tackar alla för ett bra möte med och ett stor t
engagemang i diskussionerna.

Bilagor: Förslag till kulturpristagare
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