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Ärendelista

Dagordning

Anteckningar

Alla hälsas välkomna till dagens möte

Vi saknar med lemmar från ungdomar,
Ateljeföreningen Ockra och Biografföreningen.
Agneta Edström

Val av Justerare
Föreslå unga till konst- och kulturrådet

Kulturpriset

Kulturstrategi

Park

Rådet beslutar att Clara Summerton och Beata
Rautio tas bort som medlemmar i rådet och att
M-L meddelar dom detta. Vi går ut på
Kulturskolan, Fritidsgården och skapande
verkstad och undersöker om det kan finnas
några intresserade ungdomar där. Adel
tillfrågas av M-L om han vill delta i rådet.
Vi beslutar att kulturpriset ska gå ut som
tidigare med inbjudan till att nominera
personer, föreningar eller andra som gjort en
extra insats för kulturlivet i Hjo under året.
Läggs ut på webb, pappersform i biblioteket
och annons kommer i tidningen.
Nu ligger kulturstrategin ute på remiss sedan
ett par veckor tillbaka. Kom gärna med input
ifall du ser att något saknas eller om något
känns helt fel. Arbetsgruppen kommer att gå
igenom och sammanställa remissvaren den 15
febr. Bakgrund för strategin är Hjo kommuns
vision "Tillsammans skapar vi framtidens Hjo"
och de sex utvecklingsområdena.
Kulturstrategin har tagit fram fyra
fokusområden från dessa genom att tolka de
olika dialoger och undersökningar so m gjorts
under året samt genom att se de behov som
finns i kommunens verksamheter.
Medborgarhuset Park kommer att stå klart
hösten 20 17. För att tekniken ska fungera på
ett ultimat sätt kommer arbetet med den delen
att fortsätta över sommaren.
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Ordet fritt

Hjo Hembygdsförening Christer tycker att
utställningen om Auschwitz som 9:e klassarna
har genomfört är fantastiskt bra. Vi instämmer i
den åsikten.
Agneta från Hjo Filmklubb berättar att
föreningen funderar på att ha utomhusbion i
Stadsparken sommar en 20 17. Inget klart än.

Övriga frågor

-

N ästa möte

N ästa möte blir i april-maj lite beroende på
hur vi lägger datumet för Kulturprisets
handläggning. M-L återkommer.

Medlemmar:
Barbro Christoffersson - barbro.christoffersson.hjo@tel ia.com
Lisa Edman- lisa.edman.hjo@folkbildning.net
Christer Jo nsson - christer.johnsson.hjo@telia.com
Anna Jacobsson - gjconsulting@telia.com
Agn eta Edström - agneta@mphoto.nu
Maria Setzer- maria.setzer@h jo.se
Mo nica Rudberg- mon ica@hjobiografforening.se
Marie- Louise Fahlström - marie-lo uise.fah lstrom@hjo.se
Catrin HuJmarker- catrin.hulmarker @h jo.se
Bodil H edin - bodil.hedi n@gmail.com
Gull-Britt Oscarsson - gull-br itt.oskarsson@hjomail.se
Per-Åke Johansson (er sättareHK) per-ake.h jo@telia.com
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