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Ärendelista
Dogordning
Alla hälsas välkomna till dagens möte

Anteckningar
./

Ordförande, sekreterare och justerare

Till ordförande väljs Bodil Hedin.

Justerare

Till justerare väljs Lisa Edman.

Närvarande

Representanter från ungdomarna saknas

Kulturstrategi

Förslag på Kulturstrategin kommer först att
presenteras på KLG. När den godkänts där går
den ut på remiss bLa. till Konst- och
Kulturrådet. Därefter lyfts den till politiken.
Målet är att den ska var klar och antagen i jan
20 17 men det beror på om den blir
återremitterad i någon instans. Då kan tiden
förlängas.
Maria berättar att två utställningar från
Västarvet kommer; "Ordinary Boy" och
"Hembygd". Både dessa är lämpliga för skolan
att arbeta med. Eva Grunditz kommer att visa
en fotoutställning, Hjo Konstskola en
examensutställning som kallas "Nutida
monster" och en barn- och ungdomsutställning
som kallas "Mitt i Hjo" kommer att produceras
av kulturpedagog och barn/unga.
Hjo Hembygdsforening bygger på utställningen
"Hjo Vattenkuranstalt". Maria lämnar ut
schema för Kvarterskvällar. Hjo Biografforening
har en del frågor kring invigningen av Park. Hjo
Konstskola flyttar till Folkhögskolans lokaler vid
nyår. Det är bra söktryck till den nya linjen där.
Ockra genomförde Parklek med belyst vandring
som blev väldigt bra och med god uppslutning.
Kultur, turism och fritid berättar att samtal pågår
med Karlsborg om ev. samarbete kring
teaterverksamhet.
Estridsalen ska bokas för Pingstrundan den 22
maj till den 3-4 juni.
December månad sista mötet för året..

Aktuella utställningar

Ordet fritt

Övriga frågor
Nästa möte
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Medlemmar:
Barbro Christoffersson- barbro.christoffersson.hjo@telia.com
Lisa Edman - l isa.edman.hjo@folkbi l dn in~.net
Christer Jonsson - christer.johnsson.hjo@telia.com
Agneta Edström - a~neta@mphoto.nu
Maria Setzer - maria.setzer@hjo.se
Monica Rudberg- monica@hjobio~rafforenin~.se
Clara Summerton - clarasummerton@~mail.com
Marie-Louise Fahlström - marie-louise.fah lstrom@h jo.se
Catrin Hulmarker- catrin.hulmarker@hjo.se
Bodil Hedin - bodil.hedin@~mail.com
Gull-Britt Oscarsson - ~ull-britt.oskarsson@hjomail.se
Anna Jacobsson Per-Åke Johansson - per-ake.johansson@h jo.se
Beata Rautie-
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