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Kallelse och ärendelista till

Konst- och kulturrådets sammanträde
Tid: Torsdag 21 november 2019, kl. 17:00
Plats: Öringen, Stadshuset
Lena Fastmark
Sekreterare

Catrin Hulmarker
Ordförande
Kallade

Närvarande
la
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Närvarande
la

Nei

Catrin Hulmarker

X

Maria Setzer

X

Bodil Hedin

X

Lena Fastmark

X

Håkan Carlsson ersättare
Christina Lindberg

X

Gull-Britt Oskarsson,
Monica Rudben,, ersättare

Ola Pettersson ersättare Inger
Johansson

X

Margareta Rörby, ersättare EvaBritt Andreson

X

Anna Jakobsson, ersättare
Per-Åke lohansson
Yvonne Nimar

X

David Lide ersättare Agneta
Edström, Ulla-Märta Tall
Anna Gärberg (Hjo konstskola)

X

Hanna Lauren (Hjo folkhögskola,
musik och Svenska kvrkan)

X

Mattias Persson

X

X

Nei

X

X

Ärendelista
Ärende

Anteckningar/Förslag till beslut

Alla hälsas välkomna till
daeens möte
Presentation Mattias
Persson

Välkomna!

3.

Val av justerare

Till justerare valdes Margareta Rörby.

4.

Föregående
mötesantecknln~r

Lena föredrog minnesanteckningar från föregående möte.

I.

2.

Mattias Persson, ny fritidsutvecklare i Hjo kommun (sen 3 veckor
tillbaka) presenterade sig. Mattias kommer från Örkelljunga där han
arbetat mycket med föreninesutveckling av framförallt kulturförenin<r.ar.

5.

Evenemangsformuläret
Visit Hjo

En påminnelse om vikten av att alla rapporterar in sina evenemang till
evenemangskalendern.
htt12s://www.vastsverige.com/hjo/evenemangsarrangor/
Evenemang som rapporterats till evenemangskalendern kommer sedan
automatiskt att synas även på kommunens hemsida, www.hjo.se, på
Kulturkvarterets hemsida (om evenemanget är på Kulturkvarteret)
htqis://www.vastsverige.com/ku Itu rkvarteret-12edagogien-h jo/. i
eventuella "papperskalendrar" som skickas ut till hushållen och med lite
tur även på infartsskyltarna. (det är ett dock inte alla evenemang som
plockas upp där).
Kom också ihåg att titta i evenemangskalendern innan ni bestämmer
datum för aktiviteter/arrangemang, för att undvika krockar.
httns://www.vastsverioe.com/hio/evenemano-/?u= 1723

6.

Evenemang 2020

Vi gick igenom en sammanställning av de större evenemang som hittills
planerats för 2020. Se bifogat dokument.
Förhoppning finns om ett utvecklat samarbete med föreningar och
andra för att förmera kommunala evenemang som t.ex.
julgransplundring, Earth hour, Valborg och nationaldag. Varmt välkomna
med ideer! (Exempel från tidigare: tipspromenad, konstvandring och
lotteri)

7.

GBG filmfestival

Biografer i Västra Götaland inbjuds att delta i "Opening Ceremony" för
Göteborgs filmfestival, 24 januari. De 2 film-/bioföreningarna, kulturoch teaterföreningen samt Kulturkvarteret kommer att samarbeta
kring Parks medverkan. Det blir inledande mingel med tilltugg,
pianounderhållning etc. lnvigningsceremonin direktsänds (start 17:30)
sedan ser vi samma film som visas vid festivalen (start 18: 15). Vi
försöker även få till ett samarbete med någon restaurang (middag med
filmtema) där kvällen kan fortsätta efter filmvisningen för de som så
önskar.
Under veckan som följer (25-31 /I) finns möjlighet att visa fler filmer (5
st) från filmfestivalen samt livesända diskussioner/samtal efter filmerna
(s.k. filmisk salong). Vi har ännu ej tagit ställning till hur många av dessa
vi ska visa i Hjo. Information kommer längre fram.

8.

Kulturvecka 2020

Vi diskuterade kring "kulturveckorna" 2020. Lena och Maria förslår att
vi utvidgar till 2 veckor i stället för en som sas från början. Start I 3/9
med Kulturarvsdag (nationell dag) och avslutning 26/ I I med Skördefest
och konsert på Park på kvällen. Förslag/ideer på aktiviteter:
Författarbesök, trubadur, teater, guidad tur offentliga konsten samt
visning av konsten i fullmäktigesalen (konstföreningen), parklek,
multikulturell musik-/dansaktivitet, någon aktivitet med textilhantverk
tillsammans med nyanlända, (Anna berättade om roligt projekt i annan
kommun där likadana brodyrkit delades ut till medborgare och alla
alster samlades sen i en utställning). Workshops på Göstas Gård,
Orgelfest i kyrkan, Öppet hus på kulturskolan, fika och underhållning på
kulturtorget på dagtid (dragspelsklubben, körer, kulturskola etc). Alla
fortsätter fundera.
Meddela Lena och/eller Maria när ni har bestämt vad ni vill bidra med
så samordnar de lokaler och tider. Övriga föreningar som inte är med i
konst- och kulturrådet kommer att informeras om kulturveckorna.
Liksom restauranger och andra privata aktörer inom "kultursvängen".

Gemensam trvcksak för kulturveckorna kommer att tas fram.

9.

Laget runt

Anna Gärberg berättade om Göstas Gård och utvidgning av
verksamheten där som är på gång. Förutom Annas nuvarande atelje
och Plantverkstan blir det surdegsbageri med cafe, Dodo workshop
och kursverksamhet inom hantverk.
~onstföreningen har gjort ett trevligt besök hos Anna Gärberg.
Arsmöte 21/11 där bland annat verksamhetsplanen spikas. Det blir
fortsatt samarbete med Ockra och konstrundan, konstvandringar,
utflykter med besök hos konstnärer eller på utställningar.
Föreningen har knappt 200 medlemmar.
Hjo kyrka håller på och rekryterar ny organist.
Folkhögskolans musiklinje jobbar på inför lucia etc.
Kultur- och teaterföreningen håller på och lägger repertoar för våren.
Håll utkik efter programmet! De lägger sitt schema terminsvis i
samarbete med Karlsborg. De kommer att ha en filmvisning i
samarbete med Hjo konstförening.
Hjo hembygdsförening.
Föredraget med PG Ylander var fullsatt. Det blir nog repris.
2 föreläsningar planeras i vår. Sålde lotter på julmarknaden.
Filmstudion
Planerar en liten filmfestival i slutet av februari. Tema blir rock & pop
eller Italien.
Mari Setzer
Lördag 30/ I I vernissage för ny utställning i Kulturkvarteret med
Mattias Svensson från Vadstena.

10.

Övriga frågor

Inga övriga frågor

I I.

Mötesdatum nästa år

25/2, 7/5, 7/9, 16/11 Kl. 17:00-18:30

Sekreterare

argareta Rörby
Justerare

/·/
/

