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Plus och tid

Kulturkvarteret Pedagogien,

Beslua nde

Ledamöter

Tjänströrande ersättare

Lisa Edman, Ateljeföreningen Ockra
Christer Jonsson, Hjo Hembygdsförening
Agneta Edström, Hjo Filmstudio
Olle Widen, Kulturansvarig
Gull-Britt Oscarsson, Hjo Biografförening
Bodil Hedin, politisk representant
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Konst- och kulturråd

§ l Alla deltagare hälsas välkomna till konst- och kulturrådets möte
§ 2 Frånvarande ledamöter är:
Oskar Summerton, Föreningen Musikverket
Ole Backström, Hjo Konstförening
Barbro Christoffersson, konstnärer i Hjo
Mar-i"E:-Eeutre=:i=irrdekrei;:F-ah tstr:~ ltrrr;;ttll!i~l'r"fr::itiascmw

§ 3 Bodil Hedin önskar kallelse till konst- och ku lturråd skickad till sig på mailadress
bodil.hedin@gmail.com

§ 4 Bodil Hedin väljs till ordförande för mötet:
§ 5 Marie-Louise L Fahlström väljs till sekreterare för mötet.

§ 6 Agneta Edström väljs till juster are för protokollet.
§ 7 Genomgång av reglemente

§ 8 Genomgång projektplan av Marie-Louise för Kulturstrategi och efterföljande
diskussion.

§ 9 Olle redogör för pågående och kommande utställningar i närtid.
- Geidenmark i samarbete med Hjo Tidning ställer ut julbilder som publicerats i
många år i HT inför julen. En mycket populär och välbesökt utställning där
Geidenmark själv har medverkat i många klassbesök och pratat och berättat om
konstnärskapet samt delat ut en posters till varje klass som gåva.
- l dec följer en utställning om Almnäs Gård där HH även medverkar med en
föreläsning av Birgit Östervåld .

§ l OMarie-Louise berättar om Parkprocessen och vad ombyggnaden i stora drag
hand lar om. l mitten av jan. 20 16 ska Park börja utrymmas och sedan ska arbetet
sätta igång. Mycket renovering handlar om husets ålder där rör, el, ventilation
och handikappanpassning samt arbetsmi ljöanpassning är de viktigaste och dyraste
delarna. P-G Ylander och Calle Eliasson har info rmerat personalen i
Kulturkvarteret och då var även representant för Hjo Biografförening med.

§ l l Övriga frågor.
Diskussion om öppettider i Kulturkvarteret. M-L förklarar att när personal i
biblioteket arbetar ensamarbete på kvällen kan endast biblioteket vara öppet då
en ensam person inte kan ansvara för, ensam gå runt och stänga och släcka
och tillse att inga personer finns kvar i alla rummen.
Fråga kom om frivilligarbetare kan arbeta i huset på kvällen. Detta kan lyftas till
säkerhetssamordnare som tillfrågas om de ansvarsfrågor kring larm och
stängning kan lämnas över till icke anställd personal.
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Konst- och kulturråd
Hjo filmstudio flyttar sina visningar till hotell Bellevue under Parks renoveringsår.
Förslag kom att även Hjo biografförening kan visa gamla filmer på Bellevue.
Christer lonson berättar att HH kommer att flytta sina föremål till Pulpeten när
den står klar. Fram till dess har Länsmuseet erbjudit att en konservator är
med och gör ett urval av föremålen. Fortsatta fasta utställningar som HH bygger
är en utställning om Trästaden. Där återfi nns även den tidigare utställningen "Trä
äger". Utställningen om Vattenkuranstalten sker i samverkan med Högskolans
studenter. Utställningen kommer att innehålla både ljud och spel. En konsult som
arbetar med kommunappar har visat innehåll och utseenden på en app för
arbetsgrupp.
Ateljeföreningen Ockra berättar att deras firande i samband med sitt 20årsjubileum med bl.a. Parklek blev mycket lyckat.

§ 12 Mötet avslutas. Kallelse utgår inför nästa möte.

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- o lle.widen@hjo.se
Monica Rudberg - monica@hjobiografforening.se
Oskar Summerton - oskarsummerton@gmail.com
Marie-Louise Fahlström Lindblad - marie-louise.fahlstrom@hjo.se
Catrin Hulmarker- catrin.hulmarker@hjo.se
Bodil Hed in - bodil.hedin@gmail.com
Gull-Britt Oscarsson - gull-britt.oskarsson@hjomail.se

Bilaga: Projektplan för Kulturstrategi
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