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Kallelse och ärendelista till

Konst- och kulturrådets sammanträde
Tid: Torsdag 12 september 2019, kl. 17:00
Plats: Lilla Park, Kulturkvarteret
Catrin Hulmarker
Ordförande

Lena Fastmark
Sekreterare

Kallade

Närvarande
Ja

Catrin Hulmarker

Kallade

Nei

X

Ja
Maria Setzer

X
X

Bodil Hedin

X

Lena Fastmark

Håkan Carlsson ersättare
Christina Lindberg

X

Gull-Britt Oskarsson,
Monica Rudberg, ersättare

Ola Pettersson ersättare Inger
Johansson

X

Margareta Rörby, ersättare EvaBritt Andreson

Anna Jakobsson, ersättare
Per-Åke Johansson

X

David Lide ersättare Agneta
Edström, Ulla-Märta Tall

Yvonne Nimar

Närvarande
Nej

X

X

X

X

Ärendelista
Ärende

Anteckningar/Förs/ag till beslut

I.

Alla hälsas välkomna till
dagens möte

Välkomna!

2.

Val av justerare

Ola Pettersson valdes till justerare

Föregående

Lena föredrog anteckningar från senaste mötet.

3.

mötesanteckningar

4.

Skördefest

Maria berättade om Skördefesten 28 september och delade ut folder.
Samarrangemang med flera deltagare, Hjo handel, Reko-ring, Vete &
Råg, Tobias Göthberg m.fl. lnfofolder/program kommer att skickas ut
till alla hushåll. Förhoppningen är att Skördefest ska bli årligt
återkommande. Fundera på om ni önskar medverka på något sätt nästa
år.

5.

Filmisk salong

Under Göteborgs filmfestival finns möjlighet att visa filmer samt
livesända samtal, sk Filmisk salong, på vår biograf i Hjo. Läs mer på:
httgs://goteborgfjlmfestival.se/regionen/
Är vi (kommunen+filmföreningarna) intresserade att vara med? Lena
och Maria kollar pris och annat praktiskt. Vi tar beslut nästa möte.

6.

Kulturbidrag

Lena berättade kort om kulturstödet och konstaterade att ganska få
förenin.ar sökte verksamhetsbidrag.

7.

Kulturvecka 2020

Vi beslutade att satsa på kulturvecka v. 39 nästa år. Börja fundera på
hur ni kan vara med så fortsätter vi planerandet nästa möte.

8.

Utskick

Vi försöker få till ett massutskick v.39 med info om vad som händer på
Kulturkvarteret okt-dec. OBS! Skicka in det ni vill ha med i utskicket
snarast till lena.fastmark@hio.se. Kort info: datum, tid, lokal samt en
eller ett par meningar om vad det är. Vi kommer i utskicket att hänvisa
vidare till evenemangskalendern (visithjo.se) för vidare information. Se
till att era evenemang finns där.
/httgs://www.vastsverige.com/hio/evenemangsarrangor/)

9.

Laget runt

Hembygdsföreningen:
Ola Pettersson ny ordförande. Mycket aktiviteter. Jobbar med
utställningarna i Kulturkvarteret. Bekymrade över stölderna.
Flyttar sina samlingar från Villa Svea till Teliahuset. Tittar på
katalogiseringssystem.
Konstföreningen:
Utflykt till Vadstena (ihop med HHF) nu i helgen. Fullbokat. Ska besöka
konsthelg i Vadstena och guidad tur på slottet.
Besöker Anna Gärbergs atelje 15 oktober.
Maria Setzer:
berättade lite om stölderna i utställningarna och arbetet med att
försöka förbättra säkerheten.
Väldigt många positiva reaktioner på sommarens utställningar.
Kort information om kommande utställningar.
Lena Fastmark:
Scen kommer till kulturtorget. Flyttbar och kan vid behov användas på
andra ställen i kvarteret.
Konsert med Anna Bergendahl IO oktober, Park.
Teater- och kulturföreningen:
Delade ut fint programblad.
Olle Widen har avgått som ordförande. Margareta ordf. Per Collberg
ny kassör. Christer Stenestam ny ledamot.
Tufft att få publik och medlemmar. Verksamheten går precis bara ihop.
Dras med skulder oea tidigare misskötsel av ekonomin.

10.

Övriga frågor

Inga övriga frågor

Il.

Nästa möte

21 november, 17:00. Malen
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