
HJO 

Minnesanteckningar 

Konst- och kulturrådets sammanträde 

Tid: Torsdag 25 februari 202.0, kl. 17:00 

Plats: Konferensrum Öringen, stadshuset 

Catrin Hulmarker 

Ordförande 

Lena Fastmark 

Sekreterare 

Sidan 

1(3) 

Kallade Närvarande Kallade Närvarande 

Ja Nej la Nei 

Catrin Hulmarker X Maria Setzer X 

Bodil Hedin X Lena Fastmark X 

Håkan Carlsson ersättare Camilla X Gull-Britt Oskarsson, X 
Alfredsson Fredrika Johansson, ersättare 

Ola Pettersson ersättare Inger X Margareta Rörby, ersättare Eva- X 
lohansson Britt Andreson 

Anna Jakobsson, ersättare X David Lide ersättare Ulla-Märta X 
Per-Åke lohansson Tall 

Yvonne Nimar X Svenska kyrkan, Hanna Lauren X 

Hjo folkhögskola, musik X Hjo folkhögskola, konst X 

Per Olsson X 

Ärendelista 

Ärende Anteckningar/Förslag till beslut 

I. Alla hälsas välkomna till Catrin hälsade alla välkomna 
dagens möte 

2. Val av justerare Till justerare valdes Anna Gärberg 

3. Föregående Vi gick igenom förra veckans anteckningar 
mötesantecknin,gar 

4. Nominering Kulturpris Dags att nominera kulturpristagare. Sista datum 30 april. 

- -- https:/ /hjo.se/komm u n--politi k/ om-h i o/ stipendier-och~ ---- utmarkelser/kulturgriset/ 



5. Föreningsregistret Ett aktuellt föreningsregister ska inom kort läggas upp på kommunens 
hemsida. Lämna/skicka in aktuella uppgifter om ni inte redan gjort det. 
htq2s://h i o. se/ globaiassets/ doku ment/blanketter-externa/kultur-och-
fritid/forenin11sre\:fister re11istrerins>.odf 

6. Sponsring Arrangörsstödet har slagits ihop med andra kommunala stödpengar 
och benämns nu "sponsring". Information om detta hittar ni här: 
htt12s:/ /hjo.se/kommu n--!:,1olitik/ om-hjo/s12onsri ng/ Totala 
sponsringsbudgeten är 150 000 kr. Bidrag kan inte sökas i efterhand. 

~ Verksamhetsstödet för kulturföreningar finns kvar oförändrat. Sista 
ansökan 31 maj. 
htti;1s://hjo.se/Kultur turism fritid/foreningsliv/foreningsbidrag/kultursto 
dl 

7. Kulturveckorna I 3-26/9 Planeringen inför Hjo kulturveckor fortsätter. Länk till information: 
htt12s:/ /www.vastsverige.com/h i o/ku !turkvarteret/h j o-ku Itu rvecko r/ och 
schema där man kan se vad som hittills är planerat: 
htq~s://www.vastsverige.com/hjo/kuiturkvarteret/scherna-kuiturveckor/ 
Bra att kolla där innan ni planerar datum för att undvika krockar. Maila 
Lena eller Maria så fort ni spikat tid och plats så lägger vi ut det på 
hemsidan. 
För att vara med i marknadsföringen för Kulturveckorna fyller ni i ert 
evenemang på 
visithjo.se.htt12s://www.vastsverige.com/hjo/evenemangsarrangor/. 
Catrin kollar upp ytterligare finansiering av kulturveckorna. 

Iden om konst på stadens elskåp (med inspiration från Simrishamn 
l:J.tm:I /www2. visit)'.'.stadosterlen.se/sv/ evenemanget/ 146 7803/invig:n ing-
av-elsk%C3%A512srundan-20 ! 8-street-art-%C3%B6sterien/bilder) går 
framåt. Hjo energi har sagt ok. 
Förhoppningen är att detta kan ske under Kulturveckorna. Catrin 
försöker få fram en karta över elskåpen och kollar finansiering av färg. 
Tanken är att Konstskolan och lokala konstnärer smyckar utvalda skåp. 

8. Utvärdering GBG FF Ris och ros för Hjos medverkan i GBG filmfestival. Kulturkvarterets 
"fix" inför Opening Ceremony fick gott betyg. En del övrigt fanns att 
önska från GBG FF vad gäller framförhållning, marknadsföringsmaterial, 
teknik och filmval. Arrangör från GBG FF önskar komma hit för 
utvärdering. Inget datum bestämt i skrivande stund. 
Lyssna gärna på vad de "poddungdomar" som var med på Opening 
Ceremony tyckte: htti;1s://ungkultur.12odbean.com/e/film-och-mingel-
utan-folk/ 



9. Laget runt - på gång Kultur- och teaterföreningen: 29 mars: Romeo & Julia, inspelad 
balett från Bolsjoj. 25 april: T osca - Inspelad opera från Metropolitan 
Hoppas kunna arrangera en musikalkonsert med Marco Stella och 
Kattis Trollregn under våren. 
Hjo hembygdsförening: Årsmöte 16 mars. 30/3 föredrag av Erik 
Juhlin om Hjos industrihistoria. Jobbar vidare med att tömma vinden på 
Villa Svea och flytta allt till "Teliahuset" bakom Kulturkvarteret. 

Hjo konstförening: Planerar resa till Karleby Hantverk för att se Maj-
Liz Hedendals utställning. Tankar om att arrangera "Hemma hos", dvs 

/ 

medlemmar bjuder hem varandra för visning av och samtal om konst. 
Eventuell studiecirkel i höst: Vad är samtidskonst? 

Hjo filmstudio: Visar film I gång/månad för medlemmar. 
Precis genomfört lyckad minifestival. Utomhusbio i stadsparken 1/8, 
film ännu ej bestämd. 

Ateljeföreningen Ockra: Håller på och omformerar sig. Dragit sig 
ur Konstrundan och funderar kring nya arbetssätt för sin utåtriktade 
verksamhet. 

Hjo folhögskola konst: Utställning med sagotema på Kulturtorget 
invigs 5 mars. Planerar Street art inför kulturveckorna. 

Hjo folhögskola musik: 20 mars: Hjorovision Park, 26 mars :Öppet 
hus, 17 april: Konsert Park; "Colours for Hjo", 7 maj: konsert 
folkhögskolan ( ensembler), 12-14 maj: turne på förskolor, 18 maj: 
Vårkonsert. 

Kulturkvarteret: 27 mars: konsert med Ale Möller & GWO, Lilla 
Park. 20 april: Filmvisning "När själven darrar" om Adel Darwish. 
Samtal med Sara Sommerfelt och Adel efter filmen. Valborgsfirande 
flyttar från Stadsparken till Hammardal. 

10. Övriga frågor -
I I. Nästa möte 7/5 (7/9, 16/11) 
12. 

~ I I 

~ekretenre 


