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Konst- och kulturråd

Ärendelista

Dagordning

Anteckningar

Alla hälsas välkomna till dagens möte

Val av ordförande

Närvarande: Per-Åke Johansson, Barbro
Christoffersson, Christina Lindberg och Maria
Seuer.
Per-Åke Johansson

''al av Justerare

Christina Lindberg

Föreslå unga till konst- och kulturrådet

Mö tet diskuterade hur vi kan få in engagerade
ungdomar i Konst- och kulturrådet och det
kom fram fö rslag att vi kan försöka genom
Kulturskolan, Guldkrokskolan eller
studieförbunden. Frågan är om det måste vara
en föreningsrepresentant eller om det räcker
med representanter från ovan nämnda förslag?

Kulturstrategi

Maria informerade kort om den kommande
kulturstrategi n och att deadlinen för denna har
flyttats fram något. Remissförfarandet kommer
antagligen att ske någon gång i mitten av
januari. Marie- Lo uise återkommer med
ytterligare information.
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Aktuella utställningar. Maria Setzer

Maria informerade kort om kommande
utställningar och att det även i år blir en hel del
med lokal anknytning i form av foto, konst och
samarbete med skolan.
Under högsäsong kommer vi visa en utställning
om Palmyra som Kulturkvarteret ska
producera tillsammans med Eric Ericson och
PG Ylander. Utställningen om Palmyra kommer
dessutom att formas som en
vandringsutställning och finansieras i stort av
sökta pengar från Leader Östra Skaraborg.
Övriga höjdpunkter under sommarsäsong är en
utställning med Erik Langemark samt en
porträttutställn ing med Pära Bjurström.
Under vinterhalvåret kommer Kulturkvarteret
visa en större samlingsutställning med
serietecknare från skaraborg där vår egen
Christina Jonsson medverkar.
Maria informerade att vi tyvärr fick avslag på
den ansökan som gjordes till Göteborgs
Konstmuseum för att få låna in konst och
skisser av Carl Kylberg och ha en utställning
med densamme. (Orsaken till att vi fick avslag
beror på att Göteborgs Konstmuseum inte
anser att vi inte helt kan leva upp till deras krav
på säkerhet och klimat).
Mötet diskuterade vidare utställningarnas
inriktning och kvalite och det uttrycktes en
avsaknad av stora publikdragare såsom
utställningen om Svenskt Tenn och om Estrid
Ericson har varit. Det fördes på tal att det
tidigare inför utformandet av Konst- och
Kulturrådsgruppen hade diskuterats att ta fram
en styrgrupp för Kulturkvarterets utställningar
och man ställde sig frågan vad som hänt med
detta?
Barbro Christofferson tipsade om att ett led i
en kvalitetssäkring kan vara att utställande
konstnärer ska vara medlemmar i exempelvi s
KRO/Kl F.
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Park

Mötet diskuterade Park kort och det
konstaterades att arbetet går i fas med
planeringen.

O rdet fritt

Christina Lindberg meddelade för gruppen att
Ateljeföreningen Ockra känner att
Konstrundan blivit en belastning för dem och
att de inte känner att de har resurser att
förvalta och utveckla den på det sätt som de
önskar. Därmed vill de på ett bra sätt
överlämna Konstrundan till kommunen.
Per-Åke Johansson informerade att Hjo
Konstförening beslutat på sitt årsmöte att man
inte kommer att arbeta med att ta fram egna
utställningar framöver. Istället kommer fokus
ligga på att arbeta med konstföreläsningar samt
att vara en resurs för exempelvis
Kulturkvarteret vid extra öppe thållande av
intressanta utställningar eller vid Konstrundans
samlingsutställning.
Barbro Christoffersson förde diskuss ionen om

Övriga frågor

MU-avtalet på bordet och informerade att
VGR syftar till att stärka den samtida ko nsten i
Västra Götalandsregionen och att MU-avtalet
blir ett led i detta.
Per-Åke Johansson tog upp frågan om e n
Konsthall och han menar att Hjo är i ett stort
behov av en sådan.

lNästa möte
Medlemmar:
Barbro Christoffe rsson - barbro.christoffersson .h jo@t e lia.com
Lisa Edman- lisa.edman.hjo@folkbildning.net
Christe r Jonsson - christer.johnsson .h jo@telia.com
Anna Jacobsson - gjconsulting@telia.com
Agneta Edström - agneta@mphoto.nu
Maria Setzer - maria.setzer@hjo.se
Monica Rudbe rg - monica@ hjobio graffo rening.se
Clara Summe rto n - claras umme rton@gmail.com
Marie-Louise Fahlström- marie -lo uise.fahlstrom@h jo.se
C atrin Hulmarker - catrin.hu lmar ker@hjo.se
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Bo dil Hedin - bodil.hedin@gmail.com
Gull-Britt Oscarsson- gull-britt.oskarsson@hjomail.se
Beata Rautie Per-Åke Johansson (ersättareHK) per-ake.hjo@telia.com
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