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Minnesanteckningar

Konst- och kulturrådets sammanträde
Tid:

Måndag 22 februari 202 I , kl. 18:00

Plats: Teams
Catrin Hulmarker

Lena Fastmark

Ordförande

Sekreterare

Kallade

Närvarande
Ja

Politiker: Catrin Hulmarker

Nej

X
X

Politiker: Bodil Hedin

Kallade

Närvarande
Ja

Hjo kommun: Maria Setzer

X

Hjo kommun: Lena Fastmark

X

Ateljeföreningen Ockra:
Ulrika Winterfeldt ersättare
Fridolin Evaldsson, Ida Karlsson

X

Hjo Konstförening:
Anna Jakobsson,
ersättare Per-Åke lohansson

X

Hjo Hembygdsförening:
Ola Pettersson
ersättare Inger Johansson

X

Hjo Kultur- och teaterförening:
Krister Stenestam
ersättare Felicia Campbell

X

Hjo filmstudio: David Lide
ersättare Ulla-Märta Tall

X

X

Hjo biografförening:
Fredrika Johansson
Fri konstnär: Yvonne Nimar

X

Hjo kyrka: Emma Stjernberg

X

Hjo folkhögskola, musik:
Christine Lagerroth

X

Hjo folkhögskola, konst:

X

Hjo Kulturskola: Karin Engvall

X

Nej

Anna Gärberg
Gallerist: Per Olsson

X

Ärendelista
Ärende

Förslag till beslut

I.

Alla hälsas välkomna till
dagens möte

Catrin hälsade alla välkomna. Särskilt välkommen är Karin Engvall som
representerar Kulturskolan och är ny i gruppen.

2.

Val av justerare

Anna Gärberg valdes till justerare

3.

Föregående
mötesanteckningar

Relevanta punkter från senaste protokoll lyftes (Visionsarbetet och
Volontärtorget)

4.

Kommunens konst

Bo Alsterberg, som är bibliotekarie och ansvarig för kommunens
konstregister redogjorde för hur rutinerna kring konsten är och hur de
planeras att förbättras. Han kunde även berätta att de efterlysta
textilierna av Agda Österberg är i tryggt förvar.

5.

Kulturpriset

Vi har ännu inget beslut på om vi kan dela ut Kulturpriset i samband
med Kulturveckorna i stället för på nationaldagen som varit brukligt
senaste åren.
Vi behåller 30 april som sista dag för nominering så länge.
htq~s://hjo.se/kommun--eolitik/om-hjo/stieendier-ochutmarkelser/kulturpriset/
Under våren pågår ett spännande gestaltningsprojekt finansierat av
Skaraborgs kommunalförbund. Maden (ängsyta i anslutning till Hjoåns
dalgång precis norr om Hammarnsvägen) är en av fyra platser i
Skaraborg som valts ut för att gestaltas av en konstnär eller arkitekt.
Konstnären Caroline Mårtensson har blivit knuten till projektet i Hjo.

6.

Projekt Maden

7.

Hjo Konstrunda 2021

Per Olsson, som samordnar Hjo Konstrunda, besökte mötet och
berättade om sina tankar för Konstrundan 2021. Planen är att den
genomförs 21-23/5 (förutsatt att då rådande pandemirestriktioner
tillåter det). Det blir ingen större gemensam utställning och varje
utställare tar ansvar för att aktuella regler efterföljs. Vi hoppas och tror
att det kan bli en fin konstrunda 2021 även om den eventuellt kan bli
lite mindre än den brukar. httes://www.hjokonstrunda.se/

8.

Hjo <3 Gerillaslöjd

Planeringen av sommarens (och förhöstens) projekt "Hjo <3
Gerillaslöjd" fortskrider. Läs mer på vår hemsida:
httes://www.vastsverige.com/hjo/kulturkvarteret/HjohjartarGerillaslojd/
I Facebookgruppen Gerillaslöjd kan man följa hur det går för
gemensamhetsverket "En meter mening" som så småningom kommer
att sättas upp i Samskoleparken. Tipsa alla ni känner som ni tror kan
vara intresserade. Vi hoppas även på spontan gerillaslöjd på olika
platser i Hjo under perioden.

9.

Hjo Kulturveckor

Vi hoppas att många vill vara med och skapa evenemang under
Kulturveckorna och påminner om att söka sponsringsbidrag. Deadlines
för ansökningar är 28/2, 30/4 och 31 /8. Man kan söka även om man i
detta nu är osäkra på om det tänkta evenemanget kommer att kunna
genomföras.
httes://www.vastsverige.com/hjo/kulturkvarteret/hjo-ku lturveckor2021/
Projektet kraftkonst (elskåpskonst) genomförs även i år under årets
kulturveckor. Sista datum för intresseanmälan 30 juni.

10.

Brev till konstnärer och
konstintresserade

I I.

Hjo filmårskommun 2022 Hjo kommer att vara "Filmårskommun" 2022. Detta innebär att vi är
en av totalt 4 kommuner i regionen som får chansen att tillsammans
med Göteborg Film Festival lyfta filmkulturen lite extra under året. Se
mer info i bifogat dokument.

Maria och Lena har satt ihop ett nyhetsbrev med lite info om vad som
är på gång på konstfronten i Hjo. Brevet kommer att skickas ut till
konstnärer och konstintresserade (i Hjo).

12.

Laget runt

Hjo hembygdsförening:
Inte mycket verksamhet pga Corona. Ordnat finansiering (kommunen
och Wennergrens) till skydd för stocken från Hertig Johans brygga som
ligger bredvid Hjoåns utlopp.
Hjo kyrka:
8 mars uppmärksammas kvinnor som komponerat för orgel. Öppen
kyrka där "kvinnor spelar kvinnliga kompositörer".
Konceptet "Öppen kyrka" (med begränsat antal besökare) kommer att
fortsätta under våren.
Allmänheten har kunnat beställa "sångbud" från kyrkan varpå en liten
grupp har åkt ut och sjungit för folk.
Körer körs digitalt. Viss barnverksamhet har startat upp.
Hjo folkhögskola - musik:
Distansundervisning. Hoppas kunna genomföra konsert/event som
sänds digitalt senare under våren. Hoppas även på möjligheter till
verksamhet utomhus när det blir varmare.

Hjo folkhögskola - konst:
Har också distansundervisning vilket fungerar över förväntan . Glada
över att få vara med under Gerillaslöjdprojektet. Kommer även att
delta i både Kraftkonst och Parklek under Kulturveckorna. Kommer
framöver att arbeta mer direkt ut mot publik.
Yvonne Nimar:
Många konsthallar stängda pga pandemi så svårt för konstnärer. Digitala
visningar kan vara ett ganska ok alternativ.
Omvärldsspaning: Kungälvs kommun har dömts att betala en konstnär
för planerad utställn ing som ställts in (ersättning: 185 700 kr+
rättegångskostnader: 631 142 kr, sekreterarens tillägg).
GBG, Borås, Piteå och Luleå fyller alla 400 år i år och har i samband
med det större samarbeten med konstnärer. Bra initiativ!

Hjo konstförening:
Planerar för guidade konstvisningar utomhus. Har börjat planera för
konstresa "framöver". Haft årsmöte "Per Capsulam".

Hjo Kultur- och teaterförening:
Ingen verksamhet sen kulturrådets senaste möte. Beredda att
arrangera något när Covid släpper, förhoppningsvis under Hjo
kulturveckor.
Hjo filmstudio:
Årsmöte 4 mars. Har kvar 3 filmer som inte kunde visas i höstas.
Kanske kan köra dem som minifestival längre fram. Hoppas kunna visa
"En del av mitt hjärta" som utomhusbio 7 augusti.

Ateljeföreningen Ockra:
Höll i barnverksamhet under höstlovet (2x) vilket blev lyckat.
Planerar att under påsklovet arbeta med barn och projektet "En meter
mening". Under kulturveckorna: Parklek plus någon form av
barnverksamhet. Årsmöte förra helgen.
Hjo Kulturskola:
Distansundervisning efter jul, svårt. De yngre barnen börjar få komma
tillbaka till enskilda lektioner. Involverade i skolans projekt "Hjo have a
dream". Läger för stråkelever i början av sommaren. Hoppas på
ordinarie verksamhet till hösten.
Kommunen: Konserten som inte blev av 2020, Göteborg Wind
Orchestra och Ale Möller, planeras till 12 november på Lilla Park
(GWO som skulle läggas ner vid årsskiftet har glädjande nog överlevt
åtminstone ett år till).

13.

Övriga frågor

Anna Jacobsson informerade kort om ett projekt som heter "Rätten till
Vättern". På Österängens konsthalls hemsida 0önköping) kan man läsa
mer om konstprojektet om Vättern som fått 665 000 kr i stöd av
Kulturrådet: htq2s://osterangenskonsthall.se/202 I/02/04/konstr,~rojektom-vattern-far-stod-av-kulturradet/

14.

Nästa möte

6 maj kl. 18:00

Sekreterare

