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Konst- och kulturråd
Ärendelista

Dagordning
Alla hälsas välkomna till dagens möte

Anteckningar
../

Val av Justerare

Till justerare valdes Barbro Christoffersson

Unga till konst- och kulturrådet

Adel har kommit in på högre utbildning och
kommer att flytta från Hjo.
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Konst- och kulturråd
Kulturpriset. Förslag till beslut

Samtliga deltagare har fått underlag/förslag på
pristagare mailat till sig. Två medlemmar som
inte är på mötet har lämnat sin röst till MarieLouise. Mötet läser igenom de bestämmelser
som beslutades för priset av Kommunstyrelsen
2008.
Mötet går igenom var och en av de inkomna
förslagen och väger dessa mot bestämmelserna.
De fyra förslagen är: Östen Fredriksson,
Vi ktoria Norman , Lions Club och Siewert
Andersson. Mötet anser att Viktoria Norman
inte uppfyller kriterierna då hon bedriver en
ren affärsrörelse. Gällande Lions Club och
adventskalendern anser mötet att det finns
orsak att återkomma till om adventskalendern
kommer att fortsätta flera år vilket finns
tveksamhe ter kring. Det är också en enskild
före teelse. Mötet har e n längre diskussion kring
kandidaterna Ö sten Fredriksson och Siewert
Andersso n. Båda har på ideell basis arbetat
under må nga år fö r att sprida kän nedom om
Hjo och dess bygd och kulturarv. Styrkan hos
Siewert är att spridningen är stor utanför Hjo
och argumentet för Östen är att det är ett
gediget arbete under många år som kommer
att bevaras för framtiden om Hem bygden i
Fågelås. Mötet bestämmer att göra en sluten
omröstning och att de röster som lä mnats till
Marie-Louise räknas med.
Sluten omröstning gav resultatet:
Viktoria Norman: l röst
Lions Club: l röst
Siewert Andersson: 2,5 röster
Ö sten Fredriksson: 3,5 röster.
Ko nst- och kulturrådet beslutar att nominera
Ö sten Fredriksson till Kulturpristagare 2017.
Rådet diskuterar motivationen och kommer
fram till att använda delar av det som
förslagsställaren har angivit plus rådets
argument att Ö stens arbete är en lokal
forskningshistoria och folkbi ldning av
he mbygden . Östen har varit ihärdig och gjort
ett konsekvent arbete. Det är många o lika
områden som sprids och bevaras genom
skrifter och böcker och lyfter e tt litet samhälle
på e tt lättillgängligt sätt.
Ger också
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lnfo ny Kulturförening

Kulturstrategi

Park

Värdefull kunskap för alla boende. Skapar
identitet och är bevarad kunskap om bygden
för framtida generationer. Kulturgärningen har
en stor bredd.
En ny Kulturförening är bildad i samverkan med
Karlsborgs kommun. Namnet är Hjo Kulturoch Teaterförening och ska arbeta med att få
igång samarbete med Riksteatern för att kunna
visa teaterföreställningar. Kontakt är redan
tagen med Riksteatern och konsulenter har
varit här. När KToF har fått tillgång till
lokalerna ska scenen mätas och värderas för
teateruppsättningarnas möjligheter.
Livesändningar kommer att ingå i föreningens
arbete. Avtal ska göras och troligen kommer
första livesändn ingen gå av stapeln under
invigningsmånaderna. Ordförande i
interimsstyrelsen är Stefan Arenblad. M-L
återkommer med styrelsemed lemmarnas namn
och funktioner.
Ku lturstrategi n närmar sig ett slutgiltigt förslag.
De remissvar som kom in externt var mycket
bra och ganska stora ändringar har genomförts.
M-L skickar det nya underlaget till KLG samt
till de som kommit in med remissvar. M-L har
också tagit kontakt med Kultur i Väst och två
tjänstemän där ska läsa, analysera och ev.
komma med input och kommentarer.
Park beräknas vara helt klart i augusti 20 17.
Invigningsmånader är september och oktober.
Den formella invigningsdagen är den 8
september. P-G Ylander arbetar fram ett
program. Kontakta P-G om ni har förslag på
programinslag. Tekniken var det som fördröjde
fårdigställandet av Park. Teknik blir mer och
mer komplicerat och det är inte längre så
många firmor som kan hantera alla delar i en
teknikpark. De nya stolarna är på plats men har
inte längre biosittning. Nu sitter man rakt
bakom en person. Vi hoppas att det fungerar
bra med ny sittning.
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Konst- och ku lturråd
Ordet fritt

Maria berättar om utställningar och vi tittar på
nya broschyren. M berättar om planeringar
som börjar bli klara under 20 18. Det är
grundskolans Auschwitz-arbete, "Kompisen i
hissen" av Minette Lidberg och Jesper
Jenemark. "Kan själv" (Estridsalen) och
fotoutställning om matkultur av Amanda och
Eveline.

•

)vriga frågor

Vi konstaterar att det kommer att
finnas endast en utställningslokal för
tillfälliga utställningar efter sommaren
vilket begränsar utställningarna som vi
kan göra. Vissa utställningar försöker
vi sprida i huset bl.a. i ku lturcafet.
Finns behov av fungerande
utställningslokal dit vi även kan ta
mera avancerade utställningar.

•

Hjo Konstskola inbjuder till invigning
av nya Konstskolan tisdag den 30/5 kl.
15.00 -20.00. Lisa delar ut affisch vid
mötet.

•

Vi bestämmer att Bodil och Barbro
kommer in till M-L och skriver under
protokollet så behöver vi inte skicka
det.

'\Jästa möte

Nästa möte blir under tredje kvartalet juli sept. M-L återkommer med datum

l

Medlemmar:
Barbro Christoffersson - barbro.christoffersson.hjo@telia.com
Lisa Edman - lisa.edman.hjo@folkbildning.net
Christer Jonsson - christer.johnsson.hjo@telia.com
Anna Jacobsson - gjconsu lting@telia.com
Agneta Edström - agneta@mphoto.nu
Maria Setzer- maria.setzer@hjo.se
Monica Rudberg- monica@hjobiografforening.se
Marie-Louise Fahlström - marie-louise.fahlstrom@hjo.se
Catrin Hulmarker- catrin.hulmarker@hjo.se
Bodil Hedin - bodil.hedin@gmail.com
Gull-Britt Oscarsson- gull-britt.oskarsson@hjomail.se
Per-Åke Johansson (ersättareHK) per-ake.hjo@telia.com

5 (5)

