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Anteckningar 

Konst- och kulturrådets sammanträde 

Tid: Torsdag 9 maj 2019, kl. 17:00 

Plats: Estrid Ericsonsalen, Kulturkvarteret 

Catrin Hulmarker 

Ordförande 

Kallade 

Catrin Hulmarker 

Bodil Hedin 

Christina Lindberg ersättare 
Håkan Carlsson 

Christer Jonsson ersättare Inger 

Lena Fastmark 

Sekreterare 

Närvarande Kallade 

Ja Nej 

X Maria Setzer 

X Lena Fastmark 

X Gull-Britt Oskarsson, 

Monica Rudberg, ersättare 

Margareta Rörby, ersättare 

Närvarande 

la Nej 

X 

X 

X 

X 

Johansson, Per-Åke Johansson Eva-Britt Andreson 

Anna Jakobsson, ersättare X David Lide ersättare Agneta X 

Per-Åke Johansson Edström, Ulla-Märta Tall 

Yvonne Nimar X 

Ärendelista 

Ärende Anteckningar 

I. Alla hälsas välkomna till Välkomna! 
dagens möte 

2. Val av justerare Per-Åke Johansson 

3. Presentation av ny chef Christer Svensson presenterade sig och berättade lite om sin bakgrund. 
för Kultur, turism, fritid Christer har varit t.f. chef för K,T,F sedan januari 2018 men har sen I /5 

fått tjänsten (i konkurrens med över 50 andra sökande). 

4. Volontärtorget, Gunnar Gunnar Strömberg och Åke Malmeling presenterade sig och berättade 
Ström berg att dom nu tagit över arbetet efter Ingemar Gustafsson att få igång 

Volontärtorget ordentligt. 

Torsdag 16 maj medverkar de vid Kvarterskvällen på Kulturkvarteret 
och berättar om Volontärtorget. 



5. Trycksak för Kulturenhetens förslag är att vi i stället fö r att vi inför hösten/vintern 
totalutdelning 2019 framställer en ny trycksak över evenemang på Kultu r kvarteret, så 

satsar vi på att promota de kanaler vi redan har (Evenemangskalender, 
Kulturkvarterets hemsida, Kulturkvarterets Facebooksida, 
utställningsfolder, månadsbladet "Händer i Hjo" etc) genom t.ex. 
annonsering i HjoBladet. 
Dels på grund av att det i nuläget inte riktigt finns tid för någon att ta 
fram ett tryckt material (vilket är ett ganska omfattande jobb) men 
också för att vi är rädda att det skulle kunna bli ganska tunt. Som 
exempel så har varken Kvarterskvällarna eller Biografföreningen flera 
månaders framförh ållning. 
Däremot ser vi att det i samband med en eventuell Kulturvecka 2020 
skulle vara befogat med ett pappersutskick. Fram till dess vill vi jobba 
för att få alla föreningar, organisationer, kommunala verksamheter med 
flera, att anmäla sina evenemang till evenemangskalendern så vi får all 
information samlad (vilket idag inte är fallet) . 

6. Föregående Vi gick igenom minnesanteckningarna från vårt senaste möte. 
mötesanteckningar 

7. Kulturpriset Mötet tog fram förslag på kulturpristagare. Detta skickas vidare till 
KsAu för beslut. 

8. Laget runt Biografföreningen: Slut för säsongen . 

Lite statistik: Under de 5 1/2 säsong som biografföreningen funnits har 
man haft 377 visningar och 16 342 besökare. 

Höstlovet 2018 Såg 506 barn bio (inkl. vuxna 646), sportlovet 2019 
besökte 380 barn biografen (inkl. vuxna 509) 

Kultur- och teaterföreningen är också klara för säsongen . 

Sekreteraren tillägger till anteckningarna: 6 juni kommer Kultur- och 
teaterföreningen, på ett föredömligt sätt, att bidra till kommunens 
nationaldagsfirande genom att stå för en tipspromenad. För det får de 

en guldstjärna! * 
Konstföreningen: Åkte 11 /5 på konstutflykt till Vara (Madeleine och 
Camilla Pyk). 
Konstresa till Vadstena med Hembygdsföreningen i aug-sept. 

Hjo Hembygdsförening: Håller på och flyttar alla sina prylar från 
Villa Svea. AME behjälpliga. 

Filmstudion: Utomhusbio 3 augusti. Troligen Ted. 

Planerar kurs i manusskrivning med Guldbaggevinnaren Charlotta 
Miller. 

Ockra: Planeringen för konstrundan pågår för fullt. 
Parklek blir av i höst, datum ej fastställt. 

9. Nästa möte 12 september 17:00. Malen 

Justerare 


