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la Nej 

Catrin Hulmarker X Maria Setzer 

Bodil Hedin X Lena Fastmark 

BarbroJungebeck X Gull-Britt Oskarsson 
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Per-Åke lohansson Britt Andreson 

Yvonne Nimar X Emma Stjernberg, ersättare 
Agneta Edström, Ulla-Märta Tall 

Ärendelista 

Ärende Förslag till beslut 

I. Alla hälsas välkomna till dagens Catrin hälsar alla välkomna till mötet. 
möte 

2. Val av justerare Per-Åke vals till justerare 

Sidan 

1(3) 

Närvarande 

Ja Nej 

X 

X 

X 

X 

X 

3. Föregående mötesanteckningar Catrin gick igenom föregående mötesanteckningar. 



4. Laget runt Biografföreningen informerade om filmvisning i samband 
med höstlovsveckan då de hade över 500 besökare. Även 
detta lov var de med i det lovprogram som sammanställs av 
kommunen . Två av filmvisningarna var så fullsatta att alla 
inte fick plats. I samband med lov så betalar föreningen 
barnens biljetter och även personal som går tillsammans 
med barn få r gratis inträde. Gull-Britt informerade vidare 
om att man nu kan boka deras biobiljetter via internet och 
att de visar Bohemian Rapsody innestående vecka. 

Hjo kultur- och teaterförening informerade om att de snart 
får en ny ordförande, Olle Widen. Kommande år kommer 
de vara lite mer återhållsamma vad gäller programutbud då 
de gick väld igt starkt ut vad gäller uppstarten 2018 med 
invigningshöst och allt. Margareta berättade om att de fick 
ansöka om förlustbidrag då en av föreställningarna inte gick 
så bra som man hoppades. 2019 blir ett år att känna in och 
känna av Hjopubliken och vilken nivå man ska lägga sig på. 
Framöver kommer man även satsa på sändning via länk (inte 
bara livesändningar) och ett nytt grepp är musikaler och 
först ut är Funny Girl. 

Hjo konstförening informerade om att man precis har 
avslutat sitt verksamhetsår och att man nu jobbar med 
planering av nästa år. Under året som gått har man bland 
annat besökt Marianne Förars i Mariestad, man har även 
stöttat konstlivet i Hjo genom att bland annat hålla 
Kulturkvarteret extraöppet i samband med Hjo konstrunda 
och en del andra helger. Tillsammans med Hjo 
hembygdsförening planerar man även en gemensam årlig 
återkommande studieresa. Per-Åke informerade även om 
en kommande studiecirkel som de kallar - samtidskonst för 
vanligt foll<. En annan ide är hemma hos besök där värden 
berättar om den konst man har hemma och varför man valt 
just den konsten . 

Ateljeföreningen Ockra informerade via mejl att de snart 
sätter igång med att börja planeringen av nästa års 
konstrunda. 

Allmän diskussion kring marknadsföring - gruppen 
diskuterade möjligheterna till att göra ett gemensamt 
utskick om vad som händer i och runt Kulturkvarteret. Det 
är mycket verksamhet kopplat till huset och tillsammans är 
vi många aktiva aktörer. Ett gemensamt utskick i 
pappersform till alla hushåll skulle kunna få fle r att få upp 
ögonen för det fina och breda utbud vi gemensamt erbjuder. 
Vi diskuterade främst ett eller ett par utskick under 
höst/vinter halvåret och Catrin ska kolla om det inte går att 
få loss lite pengar till detta. 



5. Evenemangsåret Maria informerade kort om de evenemang som kommunen 
står som huvudarrangör för och som man försöker sprida 
över hela året. Några exempel är Valborg, 
Nationaldagsfirande och Alla hjärtans dag. Våra föreningar är 
naturligtvis välkomna att delta i både planering och 
utformning av dessa evenemang. Nytt för 2019 är att vi 
planerar för en skördefest 28 september. Detta sker bland 
annat i samarbete med Hjo trädgårdsförening och LRF. 

6. Kommande utställningar Maria informerade om 2019 års utställningar och i dagsläget 
ser det ut så här: 

Guldkroksskolan - tema Auschwitz 

Eva Hjertberg-Jakobsson 

Backa Ville 

I en hamnstad på 1500-talet 

Lotta Wästerlid Zmuda - Trzebiatowski 

Josef Frank akvareller 

Design för doft (Christina Lindvall-Nordin) 

Ola Dahlqvist 

Arghavan Agida - konstprojekt iranska/svenska kvinnor 

Onormalt är normalt (obs i Stadsparken) 

Eventuellt tillkommer även en utställning i maj med fotografier av Bruna 
Ehrs 

7. Nästa möte Gruppen bestämde att Lena Fastmark får titta på ett par 
dagar och bjuda in till nästa möte. 


