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Kallelse och ärendelista till

Konst- och kulturrådets sammanträde
Tid: Torsdag 28 februari 2019, kl. 17:00
Plats: Malen, Kulturkvarteret
Catrin Hulmarker
Ordförande
Kallade

Lena Fastmark
Sekreterare
Närvarande
la

Catrin Hulmarker

Nej

Närvarande
la

Maria Setzer

X

Bodil Hedin

Kallade

X

Lena Fastmark

Christina Lindberg,
ersättare: Håkan Carlsson

X

Gull-Britt Oskarsson,
Monica Rudberg, ersättare

Christer Jonsson
ersättare: Inger lohansson

X

Margareta Rörby, ersättare EvaBritt Andreson

Anna Jakobsson,
ersättare Per-Åke lohansson

X

Emma Stjernberg, ersättare
Agneta Edström, Ulla-Märta Tall

Yvonne Nimar

X

Nej

X
X
X
X
X

Ärendelista
Ärende

Förslag till beslut

I.

Alla hälsas välkomna
till dagens möte

Catrin hälsar alla välkomna. Särskilt välkommen till Zsuzsanna Höjvall,
nyanställd kulturinformatör i KTF (Kultur, Turism, Fritid).

2.

Val av justerare

Anna Jakobsson

3.

Föregående
mötesanteckn ingar

Lena Fastmark föredrog förra veckans minnesanteckningar.

4.

Kommunens
kulturstöd, rutiner

Kommunen inför kulturstöd i två forme r, Verksamhetsstöd och Stöd för
offentl iga arrangemang. Sista ansökningsdag för verksamhetsstöd är 31 maj.
Ansökan för arrangemangsstöd görs löpande i förväg med två sista
redovisningsdatum: 31 augusti och 31 januari.
Mer info samt digital ansökningsblankett kommer snart på kommunens
webbsida. Länk kommer att skickas ut när det är klart.

5.

lnformationskväll för
kulturaktörer i Hjo

Kulturenheten inbjuder till informationskväll/samvaro för kulturföreningar,
9 april kl. 19:00. Vi informerar bland annat om kulturstödet,
föreningsregiste r och diskuterar ide om kulturvecka. OBS! På mötet sa vi
två datum men det blir enbart 9 april. Inbjudan kommer att skickas ut.
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6.

Kommunens
kommande
evenemang

Kvarterskvällar i mars har anknytning till projektet #hjotiborg mot rasism .
Lyft gärna ämnet i era föreningar. Kommunen bjuder under mars även på
några föreläsningar på Park samt i Karlsborg och Tibro på temat.
Glöm inte att ni/er förening är välkomna att ta hand om en kvarterskväll
för valfri aktivitet. Intresseanmälan till Fred rika Johansson eller Zsuzsanna
Höjvall, KTF.
Earthhour 30 mars
Traditionsenliga valborgs- och nationaldagsfiranden. Föreningar välkomna
att delta.
Torgfest 25 juli, Hälsovecka 24-28 juli
Skördefest 28 september
Ide lyftes om Kulturvecka 2020. September.

7.

Kulturpriset

Nominering senast 30 april. https://hjo.se/kommun--politik/omh jo/sti pend ier-och-utmarkel ser/ku Itu rpriset/
Vid vårt nästa möte tar vi fram förslag på pristagare utifrån
nomineringarna.

8.

Förslag revision av
KKRs reglemente

Vi behöver formulera om reglementet för vilka som ska vara med i Konstoch kulturrådet. KTF ser till att få fram förslag på en lite mer ospecificerad
formulering.

9.

Trycksak för
totalutdelning

KTF tittar på hur vi ska få fram en tryckt evenemangskalender för
totalutdelning. Förslagsvis kvartalsvis. Målet är att få ut den första till
oktober.

10.

Laget runt

Yvonne Nimar:
Konstmuseets vänner (från Göteborg) besöker Skövde kulturhus och Hjo,
21 maj + 28 maj (51 pers/tillfålle) . Guidad tur i Hjo + besök i Yvonnes
atelje.
Hjo hembygdsförening:
Årsmöte 13 mars. Föredrag planeras.
Kultur- och teaterföreningen:

3/3: Canaletto, deras första konstdokumentär, i samarbete med
konstföreningen.
19/3: Arabiska teatern ger föreställningen Don Quijote. Textad på svenska
(textremsa ovanför) .

6/4: Årsmöte + Törnrosa. Inspelad balett från Bolsjojteatern
13/4: Viva la tårta Birgitta Christofferson bakar och Marco Stella framför
italienska arior.
Hjo Konstförening:
Medlemsbrev har precis utkommit.
18/4: Kvarterskväll med Pära Bjurström som målar ett porträtt o berättar.
I I/5: Konstutflykt till Vara, Madeleine och Camilla Pyk
Konstresa till Vadstena tillsammans med Hembygdsföreningen i aug-sept.
Planering av konstvandring offentliga konsten. 6 juni?
Ockra:
Planering av konstrundan pågår för fullt i samarbete med Per Olsson .
Anmälningar kommer in dagligen. Har man lokal att låna ut kan man vända
sig till Ockra. Tankar om Parklek finns.

-----------Tankar lyftes om faran med att någon person blir för dominant i
planeringen av konstrundan. Ockra meddelar att de har vidtagit åtgärder
för att så inte ska ske.

Il .

Övriga frågor

Hur står det till med kommunens konst? Finns det budget för kommunala
konstinköp? KTF forskar i detta och återkommer.

12.

Nästa möte

9 maj. Resterande möten 20 19: 12/9 och 21 / I I

