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Konst- och kulturrådets möte
Tid: Onsdag den 18 maj 20 16
Plats: Malen, Kulturkvarteret
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Konst- och kulturråd
Ärendelista
Dagordning
Alla hälsas välkomna t ill dagens möte
Ordförande, sekreterare och justerare

Ju sterare
Närvarande

Kulturstrategi

Aktuella utställningar

Kult urpris 2016

Anteckningar
./

Ordförande och sekreterare behöver inte
väljas varje gång. Catrin Hulmarker är
ordförande och Marie-Louise Fahlström är
sekreterare. Justerare väljs varje gång.
Till just erare väljs Agneta Edström från
Filmstudion.
Gull-Britt Oscarsson, representant från
Konstföreningen samt representanter för
ungdomarna saknas.
M-L redogör för de Kulturdialoger som
genomförts fram till nu. Arbete pågår i
arbetsgruppen med att ta fram
utvecklingsområden ur det arbetsmaterial som
togs fram den 4 april i kulturdialog med alla
chefer i Hjo kommun. Nästa steg är en
medborgardialog och datum för den är satt till
den 8 sep_t. Mera information kommer.
Maria delar ut den nya utställningsfoldern och
berättar om de o li ka utställningarna. Ett stort
arbete är utfört i planeringen av
Guldkroksutställningen där många personer är
kontaktade som sam lat på föremål. Två
pedagogiska utställningar för årskurs 8 och 9 är
planerade och vi hoppas att skolans klasser är
intresserade.
Det har inkommit tre förslag till
Ku ltu rpristagare och det är: Ingrid Melin
Bjureus, Linda Thomas och Bengt Geidenmark
(Bengt inkom 29 juli 20 15).
Efter genomgång av motiveringarna kom rådet
fram till att föreslå Ingrid Melin Bjureus som
Kulturpristagare år 20 16. Ärendet fö rbereds t ill
allmänna utskottet den 26 maj. Motivering
skickas ut för påseende och kommentarer.
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Nationaldagsfirande

Ordet fritt

Övriga frågor

Nästa möte

Maria informerar från Olle Widem angående
Nationaldagsfirandet. Hamnen, kyrkan och
Stadsparken blir arenor för firandet. Det
behövs frivilliga till arbete med praktiska saker
ex. att pynta scenen och att rodda med olika
utrustningar. Frivilliga kan anmäla sitt intresse
till O lle Widen telefon 0503-350 18. Micael
Kihlström är politisk företrädare under
Nationaldagen.
Christer berättar att Hjouret nu är på plats i
Kulturkvarteret. Berättar också historia och
bakgrund till att uret finns i Hjo. En
möbelrenoverare har sett över verket.
Länsmuseet äger uret. Utställn ingen om
Trästaden är på gång och arbetas med.
Förhoppningsvis invigning i juni. Bodil berättar
att Hjouret togs ut genom en balkong en gång
in tiden.
Usa berättar att Konstskolan flyttar upp till
Folkhögskolan till hösten. En ny utbildning som
kallas "Concept Art och illustration" startar.
Det är en helt ny utbildning som inte finns i
Sverige. Det t illsätts 12 platser i år. Musiklinjen
utökar med spelmusik. En annan ny kurs är
"Kultur och samspel" för funktionshindrade.
Föreningen Ockra är nöjda med Konstrundan
och att ha samlingsutställningen i
Ku lturkvarteret och tackar speciellt Maria och
Marie-Louise för medverkan under helgen.
Agneta berättar att Filmstudion fortsätter att
visa film på Bellevue trots stora kostnader i
hyra.
Catrin berättar att det har avsatts pengar för
invigningen av Park/Kulturkvarteret år 20 17 när
hela kvarteret är klart. P-G Ylander arbetar
med invigningen.
Barbro undrar om kommunen har
uppmärksammat MU-avtalet. Maria redogör för
de kontakter hon tagit med Kulturrådet och att
kommuner inte har någon möjlighet att söka
pe ngar och ge ersättning till konstnärerna.
Vi bestämmer att nästa möte blir i slutet av
september.
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Medlemmar:
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
Maria Setzer- maria.setzer@hjo.se
Monica Rudberg- monica@hjobiografforen ing.se
Clara Summerton - clarasummerton@gmail.com
Marie-Louise Fahlström - marie-louise.fah lstrom@hjo.se
Catrin Hufmarker- catrin .hu lmarker@hjo.se
Bodil Hedin - bodil.hedin@gmail.com
Gull-Britt Oscarsson- gull-britt.oskarsson@hjomail.se
Beata Rautie -
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