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Anteckningar från 

Konst- och kulturrådets sammanträde 

Tid: Måndag 23 november 2020, kl. 18:00 

Plats: Digitalt möte i Teams 

Catrin Hulmarker 

Ordförande 

Kallade 

Catrin Hulmarker 

Bodil Hedin 

Lena Fastmark 

Sekreterare 

Närvarande Kallade 

Ja Nej 

X Maria Setzer 

X Lena Fastmark 

Närvarande 

Ja Nej 

X 

X 

Ulrika Winterfeldt ersättare X Fredrika Johansson X 

Fridolin Evaldsson, Ida Karlsson 

Ola Pettersson X Krister Stenestam X 

ersättare Inger Johansson ersättare Felicia Campbell 

Anna Jakobsson, X David Lide X 

ersättare Per-Åke lohansson ersättare Ulla-Märta Tall 

Yvonne Nimar X Emma Stjernberg X 

Christine Lagerroth X Anna Gärberg X 

Ärendelista 

Ärende Förslag till beslut 

I. Alla hälsas välkomna Catrin hälsade alla välkomna till Konst- och kulturrådets allra första digitala 
till dagens möte möte. 

2. Val av justerare Till justerare valdes David Lide. 

3. Föregående Lena föredrog anteckningarna från mötet 24/8. 
mötesanteckn i ngar 

4. Christina von Tell Folkhälsostrateg Christina von Tell informerade om att arbetet med att ta fram 
om Agenda 2030 en ny vision för Hjo kommun har påbörjats. Den nya visionen kommer att 

kopplas till de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030. Planerade 
medborgardialoger har fått skjutas upp på grund av Corona men en möjlighet 
att svara på en digital enkät finns. Gör gärna det. https://hjo.se/kommun--
politik/Hjo-2030/medborgardialog-om-hjo-2030/ När dialogerna så småningom 
återupptas hoppas Christina att medlemmar i Konst- och kulturrådet kan delta. 



5. Jan Hultkrantz och Jan och Susanne informerade om Volontärtorget och bad er fundera om, och 
Susanne Ryden om hur, era verksamheter/föreningar kan bli uppdragsgivare. Powerpoint bifogas 
Volontärtorget (samma som skickats ut tidigare). Kontakta Jan, gärna via mail, vid frågor och 

funderingar. httos://www.volontartore-et.se/hio/ 

6. Hjo Kulturveckor Ett stort tack riktades till alla som deltog i Hjo Kulturveckor. Mycket positiv 
respons har inkommit och många var glada över att åter kunna ta del av 
kulturevenemang efter en kulturfattig vår och sommar. 
Maila gärna in era tankar kring/utvärdering av årets Kulturveckor. Vad kan 
behållas, förbättras, utvecklas, läggas till, tas bort nästa år? (maila 
lena.fastmark@hjo.se) 

Maria informerade om att planeringen för Hjo Kulturveckor 2021 är igång. 
Powerpoint från Marias föredragning bifogas. 
Vi räknar iskallt med att den eländiga pandemin är över till dess så börja gärna 
fundera över vad ni vill göra/arrangera under Hjo Kulturveckor 2021. Glöm 
inte att det finns sponsringsbidrag att söka. 

7. Digital Lena påminde om den nya Facebooksidan Hjo Kultur. Skriv gärna inlägg där så 
marknadsföring sidan hålls igång och får fler följare. För närvarande, när det inte finns så många 

evenemang att presentera, kan man istället till exempel presentera sin 
verksamhet/förening, dela tankar om den rådande kultursituationen, tipsa om 

en bra bok eller film etc. etc . . . Kör på, var inte blyga! @ 
8. 2021 Utställningar och evenemang som är planerade och datumsatta presenterades. 

Vilka av dessa som kommer att kunna genomföras står skrivet i stjärnorna, 
men vi håller i, håller ut och håller tummarna . .. Dokument bifogas. 

9. Laget runt Hjo hembygdsförening: 
Har fortsatt flytt av "prylar" till Teliahuset. Även fått nya gåvor, bland annat 
möbler från Hotel Royal och en skylt från Hjo bokhandel. 
Har fått ställa in föredrag under hösten men planerar att genomföra dem så 
snart det är möjligt. Är inblandade i inköp till Estridutställningen och håller 
även på att fixa skydd till den gamla ekstocken (från Hertig Johans brygga) som 
ligger vid Hjoåns utlopp. 

Hjo konstförening: 
Nöjda med uppslutningen vid sina konstvandringar under Hjo Kulturveckor. 
För närvarande inte mycket verksamhet igång. Funderar över hur årsmötet ska 
genomföras då hälsan går före stadgarna. Styrelsen har åkt runt och köpt in 
konst och utlottning kommer att ske (med hjälp av kommunens 
lotterikontrollant) men i övrigt ligger man lågt med verksamhet och planering. 

Hjo folkhögskola musik: 
Arrangerade en konsert i Hjo kyrka (som även sändes online) under Hjo 
kulturveckor. Roligt för alla inblandade. Fick ställa in planerad konsert förra 
veckan. Planerar att "förfilma" julkonsert. När C 19 är över vill man arrangera 
en konsert/månad. 

Hjo folkhögskola konst: 
Väldigt glada och nöjda över att ha fått delta i elskåpsprojektet. Vill gärna vara 
med igen. 

Göstas Gård: 
Pos.itiva till konceptet Hjo konsthelg under kulturveckorna. Avslappnat och inte 
så rushigt som under Hjo Konstrunda. Tror på att bibehålla konsthelgen. 



9. fortsättning Anna Gärberg: 
Glad att hennes utställning på Kulturkvarteret under hösten kunde skjutas fram 
till våren och hoppas på öppna utställningar då. 

Hjo Biografförening: 
Hade efter längre paus precis kommit igång igen (i nytt samarbete med 
Videvox) när de blev tvingade att stänga ner igen. Många filmer uppskjutna till 
våren. Hann precis ha sitt årsmöte. 

Släktforskarna: 
Drop-in-möten nerlagda under hösten. Startat släktforskarcirkel i samarbete 
med Vuxenskolan och funderar på att försöka genomföra den digitalt. 

Hjo kultur- och teaterförening: 
Arrangerade två lyckade evenemang under Hjo Kulturveckor. Öppet hus med 
workshops och en musikalkonsert. Drömmer om att arrangera 
musikalkonserten igen inför större publik utomhus då den var väldigt bra. 
Filmen "Ödesnatten på Vättern" hann visas I O ggr men visning på årsdagen fick 
ställas in. Programmet närmaste tiden inställt men hoppas på att det mesta 
kommer att kunna genomföras längre fram i stället. 

Hjo filmstudio: 
Under Hjo Kulturveckor arrangerades minifilmfestival med 2 filmer och pizza 
(på NP). Mycket trevligt och uppskattat. Hann visa en film i början på hösten 
men har efter det fått ställa in. Eventuellt minifestival med de inställda filmerna i 
början på nästa år. 

Hjo kyrka: 
Har fått stänga ner det mesta. Väldigt sorgligt då kyrkan normalt går in i en 
mycket aktiv period såhär års. Inga organiserade träffar eller gudstjänster 
arrangeras men kyrkan kommer att hållas öppen för besök. Ev. med 
musicerande kyrkomusiker på plats vissa tider. Håller livesända gudstjänster 
hemifrån och gemensamt kyrkkaffe i Zoom. Även körrepetitoner i Zoom. Man 
hoppas innerligt att de stora körkonserterna "Stora gospeldagen" och "Sånger 
för livet" kan genomföras nästa år. 
Man är modfällda men hoppfulla. 

10. Övriga frågor Hjo Konstförening undrar över rutinerna för kommunens konstregister. Hur 
sköts det? Vad händer till exempel med konsten vid 
omorganisering/omflyttning av verksamheter? 
Ett exempel: I "Smedjan" finns 3 ganska värdefulla mattor (två vägghängda, en 
golvmatta) av Agda Österberg. Vem har kontroll på vad som händer med dem 
när nuvarande verksamhet flyttat ut. 
Inga svar kunde ges så vi får återkomma i frågan. 

Il. Nästa möte Föreslagna mötesdatum 2021: Må 22/2, To 6/5, On 25/8, Ti 16/11. Kl. 18.00 

~~ 
VSekreterare I/ Justerare 


