
HJO 

Kallelse och ärendelista till 

Konst- och kulturrådets sammanträde 

Tid: Onsdag 25 augusti 2021, kl. 18:00 

Plats: Lilla Park 

Catrin Hulmarker 

Ordförande 

Lena Fastmark 

Sekreterare · 

Kallade Närvarande Kallade 

Ja Nei 

Politiker: Catrin Hulmarker X Hjo kommun: Maria Setzer 

Politiker: Bodil Hedin X Hjo kommun: Lena Fastmark 

Ateljeföreningen Ockra: X Hjo Konstförening: 
Ulrika Winterfeldt, Anna Jakobsson 
Ersättare: Ida Karlsson Ersättare: Per-Åke Johansson 

Hjo Hembygdsförening: X Hjo Kultur- och teaterförening: 
Ola Pettersson Eva-Britt Andreson 
Ersättare: Inger Johansson Ersättare: Margareta Rörby 

Hjo biografförening: X Hjo filmstudio: David Lide 
Fredrika Johansson Ersättare: Ulla-Märta Tall 
Ersättare: Stefan Skillström By~ 

Fri konstnär: Yvonne Nimar X Hjo kyrka: Emma Stjernberg 

Hjo folkhögskola, musik: X Hjo folkhögskola, konst: 
Christine Lagerroth Anna Gärberg 

Hjo Kulturskola: Karin Engvall X 

Ärendelista 

Ärende Förslag till beslut 

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

2. Val av justerare Maria Setzer valdes till justerare 

Sidan 

I (3) 

Närvarande 

Ja Nej 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

3. För_egående mötesanteckningar Vi gick igenom anteckningarna från föregående möte. 

. 



4. Kulturpristagare 2021 Vi gick igenom alla nomineringar och enades utan större 

diskussioner om vilken av dem vi vill föreslå som pristagare. 

Vårt förslag skickas till "politiken" (KSAu) som tar beslutet. 

5. Hjo Kulturveckor Kulturveckornas program presenterades. 

https:/ /www.vastsverige.com/h j o/ku Itu rkvarteret/h jo-

kulturveckor2/ 

Tack till alla som är med och bidrar! 

6. Totalutskick höst/vinter På grund av corona skjuter vi upp frågan. För närvarande är 

evenemangsutbudet fortfarande begränsat och osäkert. 

7. Hjo kyrka: 
Öppnar försiktigt med körer och konserter. Planerar månad 

för månad. 

Gbg konserthus inviger ny orgel 24 oktober. Orgelmaraton 

med organister från alla kommuner i regionen. 

Hjo spelar kl. 15.30. Kommer att sändas digitalt. 

Kyrkval 19 september. Pågående utställning i kyrkan om 

demokrati. 

Hjo Kulturskola: startat terminen. Planering och 

schemaläggning för fullt. Förhoppning om att även kunna 

komma igång med grupper. 

Maria Setzer: 
Utställningar under hösten: efter Gerillaslöjd blir det 

utställning med Yvonne Nimar i två lokaler. 

På Kulturtorget: elev från Hjo konstskola, Guldkrokens 

vänner, julgranar från olika epoker. 

Även förberedelser för Skaraborgssalongen nästa år. 

Estrid Ericson-utställningen är öppen. Den är nästan 

komplett. Något föremål och lite information saknas än. 

Läslovet: kulturenheten och biblioteket arrangerar olika 

aktiviteter kring läsande, sagor etc. 

Ateljeföreningen Ockra: 
Parklek 18-26 sept. Många deltagande konstnärer i år. 

Planerar för barnverksamhet i höst. Arrangerade drakflygning 

i somras. 

Fhsk musik: Skolstart förra veckan; Planerar för att ha en 

ganska normal verksamhet med konserter ca 1 ggn/ månad 

men lite osäkert. Skolan hjälper ovaccinerade elever att 

vaccinera sig. 



Laget runt forts . Hjo konstförening: 
Planerat verksamhet för hösten, konstvandringar under 

konsthelg, studiebesök i Falköping (resa i egen bil). Kommer 

att hålla kvarterskväll 28/10. Ska åka runt och köpa konst för 

utlottning till medlemmar (ett av föreningens huvudsyften) 

Nästa år 60-årsjubileum. Särskilt evenemang pga av detta 

planeras. 

Hjo biografföreningen: Kör igång nästa söndag. Program 

finns på www.bio.se. Rekommenderar särskilt Minari som 

visas under kulturveckorna (22/9) 

Hjo kultur- och teaterförening: Håller i kvarterskväll 

torsdag 2/9 där höstens höstens program presenteras. Även 

quiz, fika och musikunderhållning. Några live-konserter, en 

dansföreställning med mera är på gång. 

Hjo filmstudio: planerar filmvisning första torsdagen varje 

månad. Höstens filmer: En runda till, Quo Vadis, Aida?, Hunt 

for the Wilderpeople, Nomadland. 

Lena Fastmark: Kommunen har, med stöd av regionen, 

projektanställt Olivia Kristiansson (några timmar/vecka). 

Syftet är att hon ska arbeta med att främja barn- och 

ungdomskultur. 30/10 planeras för ett större 

ungdomsevenemang på Lilla Park. Olivia arrangerar även 

mindre träffar/workshops/häng. Fredag 27/9: Ungdomsträff på 

kulturtorget där man får tillverka sina egna pins. 

På Facebook och lnstagram (ev. även snapchat?) finns numera 

konton som heter "Ung i Hjo" där vi vill försöka samla 

information som rör unga. Säg till (maila Lena) om ni vill ha in 

information där eller om ni vill bli admin/moderator med 

möjlighet att själv lägga in information direkt. 

8. Övriga frågor Inga övriga frågor 

9. Nästa möte Måndag 15 november kl. 18 


