
HJO 

Kallelse och ärendelista till 

Konst- och ku lturrådets sammanträde 

Tid: Måndagen den 3 april 20 18, kl 17:00 

Plats: Malen 

Hjo 20 18-04-09 

~o~ dU~ 
Ordförande Bodil Hedin Sekreterare Maria Setzer 

Kallade Närvarande 

Ja 

Catrin Hulmarker 

Bodil Hedin x 

Barbro J ungebäck x 

Christer Jonsson 

Agneta Edström (UIIa-Märta Tall) x 

Gull-Britt Oscarsson x 

Anna Jacobsson, ersättare 
Per-Åke Johansson 

Maria Setzer x 

Lena Fastmark 

Ärendelista 

Ärende 

l. Alla hälsas välkomna till dagens 
möte 

Nej 

x 

x 

x 

x 

Förvaltningens forslag till beslut 

Bodil hälsade alla välkomna. 

Sidan 
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Konst- och kulturrådets sammanträde 

Ärendelista (forts.) 

2. Val av justerare Barbro Jungebäck valdes till justerare. 

3. Nuläge - Kultur, turism och fritid Maria berättade kort om nuläget på Kultu r, turism och frit id 
efter det att Marie-Louise Fahlström har slutat. 

Christer Svensson är t illförordnad Kultu r, turism och 
fritidschef fram ti ll sista augusti. Personalen har fått stöd och 
hjälp av Avenova efter det som har hänt . Det är nu viktigt 
att se över organisationen så at t förutsättningarna för 
verksamheten blir så bra som möjligt innan en nyrekrytering 
av verksamhetschef kan ske. 

4. Lena Fastmark, ku ltursamordnare Denna punkt hoppades över då Lena var sjuk. 
presenterar sig 

5. Medlemmar i rådet - ersättare för Vi konstaterade att vi måste uppdatera vår lista på 
avhopp. Finns alla föreningar medlemmar i rådet då ett par avhopp har skett samt då 
representerade? några fö reningar fått nya medlemmar. Vi konstaterade också 

att den mej iiista som fi nns för utskick inte är komplett utan 
måste uppdateras. 

Maria Setzer och Lena Fastmark gör ett förslag på 
uppdaterad medlemslista t ill nästa möte. 



Sidan 
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Konst- och kulturrådets sammanträde 

Ärendelista (forts.) 

6. 

7. 

8. 

9. 

Ordet fritt- laget runt Gu ll-Britt Oscarsson berättade att Biografföreningen har ett 
behov av en maskinist som kan visas film under sommaren 
då Christer Fogelström är på semester. De har tagit upp 
detta problem med Christer Svensson och avvaktar svar 
innan de kan sätta sitt sommarprogram. 

Hjo Biografförening har även ett behov av extra 
papperskorgar under sina sändningar och de efterfrågar 
några enkla modeller som lätt kan ställas fram och plockas 
bort vid behov. Maria kollar upp detta. 

Barbro Jungebäck, ny representant för Ateljeföreningen 
Ockra berättade om situationen i föreningen. Ockra har 
förlorat närmare hälften av sina medlemmar sista halvåret. 
Det har varit mycket osäkerhet och o ro kring framtiden, 
om man får behålla sina lokaler samt vad det är för avtal 
man har gentemot kommunen. Därav manfallet. Ockra 
håller nu på att omforma föreningen och en del nya 
medlemmar har tillkommit. 

Barbro meddelade även att man i år arrangerar Hjo 
konstrunda, som dessutom firar 50 år, tillsammans med Per 
Olsson. Man ska i år söka bidrag för Konstvandringar hos 
VG -regionen där en summa likvärdig den som sponsras av 
kommun kan söka. Man tänker söka 15000 kr. 

Ulla-Märta Tall informerade om att Hjo Filmstudio tänker 
visa utomhusbio lördagen den 4 augusti i Stadsparken. 

Volontärtorget, samordnare Roland Maria informerade att Roland Jakobsson, ny samordnare för 
Jakobsson , vi ll komma och kommande Hjo volontärtorg, gärna kommer och besöker 
informe ra oss onsdage n de n 9:e maj. rådet. Volontärtorget kan att bli en bra resurs i framtiden, 

både fö r kommunen och för våra föreningar. 

Övriga frågor Fö r kännedom så informerade Ulla-Märta Tall att hon även 
är med i fören ingen Munskänkarna. 

Nästa möte Nästa möte är satt till onsdag 9:e maj kl. 17.00 

Medlemmar: 

Christer Jonsson (Hjo He mbygdsförening)- christer.johnsson.hjo@telia.com 
Anna Jacobsson (Hjo Konstförening)- gjconsult ing@telia.com 
Agneta Edströ m (Hjo Filmstudio)- agneta@mphoto.nu 
Ulla-Märta Tall (Hjo Filmstudio)- tall@hjo mail.se 



Konst- och kulturrådets sammanträde 

Ärendelista (forts.) 

Maria Setzer (Hjo kommun)- maria.setzer@hjo.se 
Monica Rudberg (Hjo Biografförening)- monica@hjobiografforening.se 
Lena Fastmark (Hjo Kommun)- lena.fastmark@hjo.se 
Catrin Hulmarker (Hjo Kommun)- catrin.hulmarker@hjo.se 
Bodil Hedin (Hjo Kommun)- bodil.hedin@gmail.com 
Gull-Britt Oscarsson (Hjo Biografförening)- gull-britt.oskarsson@hjomail.se 
Per-Åke Johansson (Hjo Konstförening)) per-ake.hjo@telia.com 

Barbro J ungebäck (Ateljeföreningen Ockra)- Barbro.jungebeck@outlook.com 
Margareta Rörby (Hjo Teater- och kulturförening, en del av riksteatern)
margaretarorby@gmai l.com 
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