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Kulturkvarteret Pedagogien,
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l edamöter

TiänstfÖr<iinde ersättare

Lisa Edman, Ateljeföreningen Ockra
Christer Jonsson, Hjo Hembygdsförening
Agneta Edström, Hjo Filmstudio
Maria Setzer, Kulturansvarig
Mait Chöler, 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.
Clara S.J.t,mme~ton, ungdom musik o konst
Beata .-~B.~..., ungdom konst
Ersättare för Ole Backström, Hjo Konstförening
Barbro Christoffersson, konstnärer i Hjo
Lisa Edman, Konstföreningen Ockra

§ 3 Dagordning delas och godkänns
§ 4 Catrin Hulmarker väljs till ordförande för mötet:
§ 5 Marie-Louise L Fahlström väljs till sekreterare för mötet.
§ 6 Maria Setzer väljs till justerare för protokollet.(Efter mötet)
§ 7 Vi går igenom vilka som har kommit t ill mötet och vilka som saknas. Det skulle
komma en ny representant från Konstföreningen men vi är osäkra på namn.

§ 8 Marie-Louise uppdaterar läget för arbetet med Kulturstrategi. Stefan Holmström
från Kultur i Väst kommer att arbeta tillsammans med Hjo kommun i
framtagandet av en kulturstrat egi som genomsyras av Visionen. Tillsammans med
representanter för de olika verksamheterna i Hjo kommun (tvärsektoriellt),
föreningar, enskilda, företag och allmänheten i Hjo kommer att bli involverade i
strategiarbetet. Arbetsgruppen som arbetar ti llsammans med Stefan är Maria
Setzer Ku lturansvarig, Bo Alsterberg Biblioteksansvarig, Lena Fastmark
Kulturskolledare, Lisa Olausson Utredningssekreterare och Marie-Louise
Fahlström kultur, turism och fritid. Första kulturdialogen genomfördes i KLG
den 23/2. Den andra kulturdialogen genomförs med hela Arbetsgivarforum som
består av alla kommunens chefer den 4 apri l, en halvdag.

§ 9 Maria Setzer informerar om pågående o ch kommande utställningar i Pedagogien.
Underlag bifogas.

§ l O Vi enas om att genomföra processen med framtagande av Kulturpristagare på
samma sätt som 20 15. Konst- och kulturrådet blir remissinstans.
Alla uppmanas att sprida möjligheten att föres lå kulturpristagare. Blanketter finns
på hemsidan och på biblioteket. Endast förslag som kommer 20 16 ska användas.
Bestämmelser bifogas.

§ l l Nationaldagsfirandet behöver en arbetsgrupp som är med och "roddar"
genomförandet. Kulturenheten tar fram program och tar gärna emot förslag och
frivilliga. Praktiskt arbete måste genomföras av flera. Första mötet har KToF
måndag den 29/2.
Juster7i ndes signatur
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§ 12 Christer lo nson berättar att HH kommer att flytta sina föremål till Pulpeten.
HH kommer att fårdigställa utställningen om T rästaden under 2016.
Ett samarbete med Högskolan pågår kring dataspelsutveckling.
Hjo filmstudio undrar om det gåt att lägga mindre attraktiva kvarterskvällar de
torsdagar som filmstudion har möte. Vi tror inte att det går att genomföra.
Stort engagemang i utomhusbion.
Hjo biografförening tycker att mycket tid gick till spillo när Parks
renoveringsdatum flyttades fram fl era gånger. Nu tar vi nya tag inför invigning
och nystart troligen våren 2017.
Bodil H edin vill understryka vikten av behov av fritidssysselsättning för de
nyan lända. Vi pratar en stund kring fördelning av pengar och att fritid med
fören ingar är en viktig del för nyanlända.
Catrin Hulmarker berättar att Skövde har ett vo lontärtorg dit frivilligarbetare
kan anmäla sig. Till volontärtorget kan man komma och anmäla sitt intresse och
se vi lka olika projekt som finns och vad och hu r man kan delta som
frivilligarbetare. D et vore ide att starta ett liknande arbete i Hjo.

Mailadresser till samtliga är:
Barbro Christoffersson - barbro.christoffersson.h jo@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
Maria Setzer - maria.setzer@hjo.se
Monica Rudberg- monica@hjobiografforening.se
Oskar Summerton - oskarsummerton@gmail.com
Marie-Louise Fahlström Lindblad - marie-louise.fahlstrom@hjo.se
Catr in Hulmarker - catrin.hu lmarker@hjo.se
Bodil Hedin - bodil.hedin@gmail.com
Gull-Britt Oscarsson - gull-britt.oskarsson@hjomail.se

Bilaga: Reglemente Kulturpris
Marias underlag för utställningar
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