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Kallelse och ärendelista till 

Konst- och kulturrådets sammanträde 
 
Tid: Tisdag 16 november 2021, kl. 18:00 
Plats: Öringen, Stadshuset – ingång baksidan 
 
Bodil Hedin Lena Fastmark 
Ordförande Sekreterare 
 
 
 
 
Kallade  Närvarande Kallade  Närvarande 

Ja Nej  Ja Nej 
Politiker: Catrin Hulmarker  x Hjo kommun: Maria Setzer x  

Politiker: Bodil Hedin x  Hjo kommun: Lena Fastmark x  

Ateljeföreningen Ockra:  
Ulrika Winterfeldt,  
Ersättare: Ida Karlsson  

x  Hjo Konstförening:  
Anna Jakobsson 
Ersättare: Per-Åke Johansson 

x  

Hjo Hembygdsförening:  
Ola Pettersson  
Ersättare: Inger Johansson 

 x Hjo Kultur- och teaterförening: 
Eva-Britt Andreson 
Ersättare: Margareta Rörby 

x  

Hjo biografförening:  
Fredrika Johansson 
Ersättare: Stefan Bygg Skillström 

 
x 

 Hjo filmstudio: David Lidè  
Ersättare: Ulla-Märta Tall 

x  

Fri konstnär: Yvonne Nimar  x Hjo kyrka: Emma Stjernberg  x 

Hjo folkhögskola, musik: 
Christine Lagerroth 

x  Hjo folkhögskola, konst:  
Anna Gärberg 

x  

Hjo Kulturskola: Karin Engvall x  Gallerist: Per Olsson  x 

Emilia Toresson: praktikant KKVP x     
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Ärendelista 
 

Ärende Förslag till beslut 

1. Alla hälsas välkomna till 
dagens möte 

Bodil hälsade alla välkomna. 

2. Val av justerare Stefan Skillström Bygg valdes till justerare 

3. Föregående 
mötesanteckningar 

Vi ögnade igenom förra mötets protokoll (25/8). 

4. Utvärdering Hjo 
Kulturveckor 

Ockra: Öppna ateljeer, Parklek, barnevenemang. Positivt. Mycket bra 
respons, mycket folk öppna ateljeer- 

Teaterföreningen: dansföreställning + konstnärssamtal. Kom rätt 
många för att vara första gången med denna typ av evenemang. Väldigt 
positivt med samtalet. Folk tyckte om att höra bakgrund, koreografens 
tankar etc. Konsert med Beat Us – Jättepoppis! 

Fhsk – konsert, lyckat, mycket folk. Roligt att göra konsert live igen.  

Kulturskolan, café på Kulturtorget– trevligt.  

Kulturkvarteret också nöjd med sina evenemang. 

Vi flyttar Kulturveckorna till v 42-43 2022 för att få mindre stress efter 
sommaren och hinna få med ett utskick.  
 

Angående Konstrundan: Det har framkommit att det finns tankar 
kring att pingst ligger sent och att många konstföreningar då redan 
gjort sina inköp för året (många konstrundor vid påsk). Mötets åsikt 
var att Konstrundan är väl inarbetad vid pingst och det vore synd att 
flytta den. Bättre är att lyfta Öppna ateljéer under Kulturveckorna, och 
alltså ha två tillfällen/år. Någon annan än Lena (som sköter 
organisering/marknadsföring av Kulturveckorna) behöver dock ta 
ansvar för Öppna Ateljéer.  

5. Hittar publiken tillbaka 
efter pandemin? 

Ja! Ett sug efter evenemang märks. 

6. Totalutskick Vi siktar på utskick i februari för mars-maj. Lena kollar upp finansiering 
etc. och återkommer med info om deadline etc 

7. GBG filmfestival Invigning 28 januari. Vi ska ha ett möte med filmföreningarna (+kultur- 
och teaterföreningen) och Erika från GBG FF ganska snart. Vi kommer 
att få info om vilka filmer det blir och behöver organisera 
filmvisningarna. Lena Skickar ut en Doodle så försöker vi hitta ett 
lämpligt datum för möte. 

8. Skaraborgssalongen 2022 Hjo värd Skaraborgssalongen. Utställningen pågår 18 juni-30 
september. 

Ansökan 24 januari – 9 mars: Jury väljer ut vilka verk som kommer 
med. 



 

9. Laget runt Fhsk konst: Var med på Parklek, jätteuppskattat. Bra att ha något att 
samlas kring efter start. Engagerade elever. En del har även jobbat med 
barnverksamhet genom Kulturkvarteret. 

Kulturskolan: Har haft några småkonserter. Lucia på G i samarbete 
med Fhsk. Besöka äldreboenden utanför? 15 dec Julton i Hjo Kyrka i 
samarbete med Mariestads Kulturskola.  

Kulturkvarteret: Biblioteket får nytt golv i januari. Sen 
omorganisering/omflyttning. Det kommer att bli lite bökigt ett tag och 
periodvis stängt men förhoppningsvis väldigt bra när det är klart. 

Konstföreningen 60-årsjubileum nästa år: Planerar för både interna 
och externa evenemang. 8 februari inleds jubileumsåret med en kväll 
med Bo Knutsson om glasets historia, med lite extra fokus på Simon 
Gate. Sedan konstcafé, deltagande i Skaraborgssalongen m.m.  
30 november besök på Yvonnes utställning i Kulturkvarteret och i 
hennes ateljé. 

Biografföreningen: 
Samarbetet med Videvox rullar på. Försöker få in fler aktiva i 
föreningen och bli mer synliga/förbättra marknadsföring.  

Fhsk musik: inför läsårsstarten var ambitionen 1 konsert /månad men 
har till och med lyckats få till mer. Torsdag 18/11: Viskonsert i Atriet, 
30/11 konsert i Atriet med elever som skriver egen musik. Samarbete 
med Kulturskolan ang. Lucia 13 dec i Hjo kyrka, Konsert med 
vokalensemblen 16 december. Julkonsert i kapellet 20 dec.  

Filmstudion: 5 tillfällen i vår + 26 februari minifilmfestival.  

Hjo Kultur- och teaterförening: Lördag 20/11 Ödesnatten på 
Vättern. Väldigt populär när den visades sist. ”Live på vita duken”: 11 
dec: julkonsert med Jonas Kauffman, 31 dec: Nyårskonsert, 6 januari: 
balett, Nötknäpparen. 

Ockra: Lördag 20/11: Öppna ateljéer, skapande för alla åldrar: 
pappersstjärnor/julstjärnor.  
Bra driv i föreningen för närvarande. Mycket barnverksamhet planeras. 
Fullt i ateljéerna (10 st) och kö.  

10. Övriga frågor Per-Åke: Föreningsservice i form av möjlighet till kopiering etc. kan 
man få det i Kulturkvarteret? Maria tar med sig frågan och 
återkommer.  
Hjo saknar en konsthall! Estrid Ericsonsalen används mycket för 
utställningar vilket inte är helt lyckat då andra evenemang blir utan lokal 
istället. Väldigt synd att den föreslagna utbyggnaden från Samskolan inte 
blev av.  
Vi avtackade Konst- och Kulturrådets vice ordförande Bodil Hedin som  
gjorde sitt sista möte innan hon flyttar till Göteborg. 

11. Nästa möte 7 februari, 18:00, Estrid Ericsonsalen 

 
 
 
 
_______________________________               __________________________________ 
Sekreterare                                                              Justerare 
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