
HJO 

Kallelse och ärendelista till 

Konst- och kulturrådets sammanträde 

Tid: Måndag 7 februari 2022, kl. 18:00 
Plats: Estrid Ericsonsalen, Kulturkvarteret 

Catrin Hulmarker 
Ordförande 

Lena Fastmark 
Sekreterare 

Kallade Närvarande Kallade 

Ja Nei 
Politiker: Catrin Hulmarker X Hjo kommun: Maria Setzer 

Politiker: vakant 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: lmier lohansson Ersättare: Margareta Rörby 
Hjo biografförening: X Hjo filmstudio: David Lide 
Fred rika Johansson Ersättare: Ulla-Märta Tall 
Ersättare: Stefan Bvi;ri;r Skillström 

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 Gallerist: Per Olsson 

Victoria Freden Alvarez 

Ärendelista 

Ärende Förslag till beslut 

I. Alla hälsas välkomna Catrin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
till daiens möte
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Närvarande 

Ja Nei 
X 
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X 
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X 
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X 

X 
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2. Val av justerare Yvonne Nimar valdes till justerare. Hädanefter följer vi ordningen på 
närvarolistan ovan. 

, I 



3. Föregående Vi kikade igenom anteckningarna från vårt senaste möte. 
· mötesanteckninzir 

4. Konstrunda 2022 Per Olsson och Victoria Freden Alvarez presenterade ideer och planer för 

årets Konstrunda. Victoria (praktikant hos Per) kommer att vara 

kontaktperson och sköta det mesta kring rundan. Mailadress: 

info@hjokonstrunda.se. Förutom de sedvanliga Öppna 

ateljeerna/utställningarna planeras samlingsutställning i biofoajen, 

utställning i Estrid Ericsonsalen med unga konstnärer, skulptur-workshops, 

konstfilm på bion (i samarbete med bioföreningar), · Kalle Kling håller 

workshops för barn på Lilla Park. Kontakt ska tas med restauranger etc. 

Fler ideer och initiativ mottages tacksamt. 

Yvonne påpekade att man bör vara lite försiktig så man inte förändrar 

Konstrundan för mycket och tycker att alla deltagande konstnärer bör fä 
vara med och tycka till om hur Konstrundan ska genomföras. 

Hjo Konstförening önskade insyn i Konstrundans ekonomi. ' 

Per föreslog att en förening som driver Konstrundan startas. 

5. Kulturpris 2022 Kulturpriset kommer att delas ut vid årets nationaldagsfirande. Sista dag 

för nominering är 30 april. Info och nomineringsformulär kommer så 

småniniom ut på webben. 

6. Total utskick Nytt sista datum för att skicka in underlag till ett gemensamt totalutskick 

är 21 februari. 

7. La~et runt - på gång Hjo hembygdsförening: Flyttar samlingar från _Yilla Svea till gamla 

Teliahuset. Föreläsning i höstas med Erik Jul in om industribyggnader i Hjo. 

Föreningens utåtriktade verksamhet utgörs av föreläsningar om Hjo. Är 

även remissinstans för frågor som rör fastighetsbildningar etc. 

Hjo folkhögskola - konst: Ingrid Giro vikarierar för Anna som .är 

tjänstledig i vår. Ingrid kommer att jobba tillsammans med Anna från 

hösten (Bill går i pension). 

(Hjo folkhögskola - musik var tvungen att avvika från mötet.) 

Hjo Kultur- och teaterförening: Samarbetar med 

riksteaterföreningen i Karlsborg. 26 mars: konstfilm om Pompeji. 

April : Svansjön, Bolsjojteatern. Samarbetar med Korsberga bygdegård, 

Marco Stella och Kattis T rollregn vid Korsberga sommarcafe. 

Hjo Konstförening: Har fått skjuta upp besök av Bo Knutsson ( om 

Simon Gate). Planerar konstcafeer på Vete och råg. Under året även 

konstvandringar och Jubileumslotteri. 



7b. Laget runt forts . Ockra: Skapande verkstad under sportlovet. Även under påsklovet och i 

sommar. Många roliga ideer för höstens Kulturveckor. 

Hjo Biografförening: 
Varierande antal besökare på bion under pandemin. Bland kommande 

filmer rekommenderas särskilt Parallel mothers (P. Almodovar), Döden på 

Nilen (Agatha Christie-deckare) och Belfast (flerfaldigt oscarsnominerad). 

10-årsjubileum till hösten. 

Hjo kyrka: Drar igång verksamhet, körer, konserter etc. Effekt av 

pandemin: kyrkan hålls öppen hela året. Februari-mars: fotoutställning i 

Hjo kyrka, "15 scener ur Jesu liv". Kyrkans totalutskick ,"Ibland oss", 

innehåller ej kalendarium så behöver marknadsföra konserter etc på 

annat sätt. 

Hjo Kulturskolan: Inte haft grupper igång men startar efter sportlovet. 

Planerar vårshow i mitten på maj. Även några mindre konserter under 

våren. , 

Yvonne Nimar: Haft utställning i Kulturkvarteret. 

Kommande projekt: ta hand om stipendiater på västkusten. Stenworkshop 

(i alabaster) i Örebro och Nyköping (eventuellt Ö-vik) Finansieras av 

Skulptörförbundet, Kulturrådet och "platsen". 

Hjo Filmstudio: Minifestival med musiktema 26 februari: Brassed off & 
Billie. Middag på Bryggan mellan filmerna. Medlemskort behövs ej för 

festivalen. 
10/3: Clara Sola, 7/4: Alltid nära dig, 5/5: Världens värsta människa. 

Förhoppningsvis utomhusbio första lördagen i augusti . . 

8. Övriga frågor Föreningsservice i form av möjlighet till kopiering har lyfts tidigare: 
Kommunen undrar vad som önskas skrivas ut då priset för skrivare 
varierar från I 000-20 000 kr. AJ i färg (affischer) var ett önskemål , 
förutom mötesprotokoll etc. 
Per O lsson har A2-skrivare och kan erbjuda utskrift till självkostnadspris. 
Lena kollar upp priserna för att kopiera i Kulturkvarterets reception och 
kollar vidare på möjligheten att få tag på skrivare som fö reningar kan 
använda. 

"Från kris till kraft" - återstart för kulturen. Regeringen beslutade 
den 22 december 2020 att ge en särskild utredare i uppdrag att dels 
sammanfatta de konsekvenser covid-19-pandemin inneburit och alltjämt 
innebär för kultursektorn, dels analysera vilka lärdomar som kan dras av 
dessa. Betänkandet är nu ute på remiss och Hjo är en av många 
remissinstanser. När vårt remissvar är klart kommer det att skickas ut till 
Konst- och kulturrådets medlemmar. 

Det drygt 300 sidor långa betänkandet kan laddas ner här: 
htq;1s://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-
utrednin~ar/2021 /09/sou-202177/ 

9. Nästa möte I O maj, 18:00 
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