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Ärendelista

Dagordning
Alla hälsas välkomna till dagens möte
Val av Justerare

Anteckningar
../

Till justerare valdes Barbro Christoffersson
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Invigning Park

Vi diskuterade invigningshösten och o li ka evenemang som
hitintills har ägt rum på PARK och Kulturkvarteret.
N ästan alla Kulturföreningar har varit delaktiga på något sätt
och överlag är alla nöjda även om det fin ns en del saker och
problem som kan rättas ti ll.

Hjo Konstförening har haft en guidad konstrunda med 22
besökare som var väldigt lyckad. Man konstaterade dock att 3
konstverk på olika sätt har försvunnit, 2 har tagits bort då de
ej gått att laga/återställa men ett har man inte lyckats hitta
alls.

Hjo Biografförening har haft ett flertal filmvisningar igång
och fler kommer ske under invigningsmånaderna. Tyvärr har
föreningen inte fått sina fil mer marknadsförda som egna
evenemang (med filmtitel) i programbladet.
l övrigt är man är i stort sett nöjda med lokalerna även om
det finns ett par saker man vill ha åtgärdade:
Luckan i det lilla kioskutrymme som man fått tillgång
ti ll är alldeles för litet då man till exempel inte kan
lämna ut en dricka stående eller få ut en större
chipspåse.
l dagsläget får man inte heller plats med
popcornmaskinen i det lilla kioskutrymmet. En
lösning kan i så fall bli att man måste införskaffa en
po pcornmaskin på hjul.
Under dagbio så lyser nattbelysning.
Många upplever att det drar kallt på vissa platser på
grund av den nya ventilationen.
Föreningen efterfrågar en informationsskylt till den
gamla originalaffischen från 1958.

Hjo Hembygdsförening informerade om sina
verksamheter kopplade till invigningshösten, bland annat en
vandring i Hjoåns dalgång, en föreläsning om ljusets historia
med Jan Garnert samt en föreläsning om Sterneman med Eric
Julihn.

Hjo Filmstudio berättade att man startade med filmvisning
redan ett par dagar före själva invigningsgalan och att man
totalt visar 7 filmer.
l övrigt uppkom önskemål på upphängningskrokar på
toaletterna samt eventuellt en större spegel någonstans på
Lilla Park.
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Ordet fritt- laget runt
Utställningar 20 18

Maria informerade kort om 20 18 års utställningar.
Utställningsåret är nästan fullbokat men det finns fortfarande
möjlighet att komma med förslag och ideer.

Bättre service vad gäller bokningar

Marie-Louise informerade om nya rutiner vad gäller
lokalbokn ingar samt att personal kommer flyttas runt i huset
så det bättre anpassas till våra besökare/medborgare.

Övriga frågor

Invigningsmånaderna har varit fyllda av evenemang och det
har varit en lyckad satsning med bredd och god kvalitet.
Christer Jonsson tog upp frågan hur vi gemensamt jobbar för
att fortsätta hålla PARK och Kulturkvarteret igång med
evenemang även efter invigningen. Kan vi bilda en
föreningsallians eller ett föreningsråd som arbetar med dessa
frågor? Vi tar med oss denna fråga till nästa möte.
Barbro Christoffersson lyfte frågan om konstnärers rätt till
ersättning (M U-avtalet) och hur viktigt detta är för att kunna
hålla en hög kvalitet vad gäller utställningsverksamheten.
Utställningarnas innehåll diskuterades även i stort och det
finns ett intresse av att få vara med och forma vad som visas
och återigen kom frågan om vi inte ska bilda ett
utställningsråd upp. Även den na fråga tar vi med till nästa
möte.
Vid nästa möte ska även representant från den nya kulturoch teaterföreningen bjudas in.

Nästa möte

Medlemmar:
Barbro Christoffersson - barbro.christoffersson.hjo@telia.com
Lisa Edman - lisa.edman.hjo@folkbildning.net
Christer Jonsson - christer.johnsson.hjo@telia.com
Anna Jacobsson - gjconsulting@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
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Gull-Britt Oscarsson- gu ll-britt.oskarsson@hjomail.se
Per-Åke Johansson (ersättareHK) per-ake.h jo@telia.com
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