
HJO 

Kallelse och ärendelista till 

Konst- och kulturrådets sammanträde 

Tid: Tisdag I O maj 2022, kl. 18:00 

Plats: Estrid Ericsonsalen, Kulturkvarteret 

Catrin Hulmarker 

Ordförande 

Kallade 

Politiker: Catrin Hulmarker 

Politiker: Annelie Nilsson 

Ateljeföreningen Ockra: 
Ulrika Winterfeldt, 
Ersättare: Ida Karlsson 

Hjo Hembygdsförening: 
Ola Pettersson 
Ersättare: Inger lohansson 

Hjo biografförening: 
Fredrika Johansson 
Ersättare: Stefan Bygg Skillström 

Fri konstnär: Yvonne Nimar 

Hjo folkhögskola, musik: 
Christine Lagerroth 

Hjo Kulturskola: Karin Engvall 

Hjo fhsk konst: Anna Gärberg 

Ersättare: Ingrid Giro 

Ärendelista 

Lena Fastmark 

Sekreterare 

Närvarande Kallade 

la Nej 

X Hjo kommun: Maria Setzer 

X Hjo kommun: Lena Fastmark 

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

X Hjo Kultur- och teaterförening: 
Eva-Britt And reson 
Ersättare: Margareta Rörby 

X Hjo filmstudio: David Lide 
Ersättare: Ulla-Märta Tall 

X Hjo kyrka: Emma Stjernberg 

X Hjo folkhögskola, konst: 

Lisa Edman 

X Gallerist: Per Olsson 

X 

Ärende Förslag till beslut 

I. Alla hälsas välkomna Catrin hälsade alla välkomna till kvällens möte! 
till dagens möte 

2. Val av justerare Christine Lagerroth utsågs till justerare. 

Sidan 
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Närvarande 

la Nej 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



3. Föregående Vi kikade igenom mötesanteckningarna från vårt förra möte. 
mötesanteckningar 

4. Kulturpris 3 nomineringar har kommit in (+2 som inte är aktuella). Vi diskuterade 

och röstade. Det var svårt och blev väldigt jämt. Den som slutligen 

kommer att föreslås som kulturpristagare av Konst- och kulturrådet vann 

med en röst. 

5. Hjo Kulturveckor Vi tittade på vad som redan är inbokat för Hjo Kulturveckor (14-30 

oktober) och konstaterade att det redan är en hel del. Oklart om det blir 

någon "konsthelg" under Kulturveckorna i år. I så fall behöver någon/några 

i "konstbranschen" engagera sig i det. Vill ni använda Park eller Lilla Park 

under denna period kontakta Lena Fastmark, inte Lena Tidqvist som 

annars sköter lokalbokning. 

6. Utskick höst? Vi planerar för totalutskick av Kulturkalendarium för hösten och kom 

fram till att det får bli ett utskick (som skickas ut typ i slutet av 

september). Det vill säga: Kulturveckornas program får ingå i 

höstkalendariet. 

7. Laget runt - på gång Filmstudion: Det blir utomhusbio i sommar i samarbete med 

biografföreningen. Tisdagsklubben. 6 augusti. 

Hjo fhsk konst: Jobbar på inför slututställningar på skolan och ute hos 

Judy Kamphorst i Galleri Såby (konsnärligt projektår). Många ansökningar 

till hösten och en vital o växande konstskola. 

Kulturskolan: Hektisk period. Dansföreställning på torsdag (12/5) Park, 

nästa vecka (tisdag 17/5 och onsdag 18/5) Vårshow på Park. Kommer även 

att medverka vid kommunens nationaldagsfirande och vid skolavslutningar. 

Konstföreningen: Årets andra konstcafe imorgon (11/5) på Vete & råg. 

"Indianmålaren" Jan Andersson berättar och visar sin konst. I september 

konstcafe med Christina Lindberg. Konstresa till Borås 21 maj med besök 

på Abecitamuseet och textilmuseet samt guidad tur bland utomhuskonst. 

Resa ihop med Hjo hembygdsförening i höst. Förslag Falkenberg. 

Hjo Fhsk Musik: Projektföreställning förra veckan på Park. Jättelyckat. 

Open mic Hjo på torsdag 12 maj. Utomhus. Grillat, öppen scen (vem som 

helst får gå upp på scenen), prova padel, boule, åk häst & vagn, 17.30-21. 

21 maj konsert i samarbete med kyrkan. Folkhögskolans kör och kyrkans 

körer. 18.00 Hjo kyrka. 

Förmodligen ytterligare konsert i Hjo kyrka 8 juni. 

Hjo hembygdsförening: Nyligen arrangerat föreläsning: Ingvar Blixt 

berättade om Karlsborgs fästning. Intressant. Många unga i byggbranschen 

var och lyssnade. Flytten pågår fortfarande, går sakta framåt. 

Kultur- och teaterförening: 3 juli första samarbete med Korsberga 

bygdegårdsförening. Konsert i Korsberga med Marco Stella och Kattis 

Trollregn. 

Bioföreningen: Sluttampen för säsongen. Eventuellt några visningar i 

sommar. Avslutar med T op Gun 2, 3 visningar. 

Bondfestival under kulturveckorna med bl.a. Anders Frejd, bondexpert. 



\ 

Laget runt forts. Hjo 365: Ny förening, arrangerar konsert med Samuel Ljungblahd och 

Göteborg Wind Orchestra 2 juni. Biljetter: nortic.se 

Ockra: Har haft Skapande verkstad för barn igen, fullbokat med deltagare 
och lyckat! Jobbar nu inför Konstrundan och det blir barnverksamhet även 
då. Söker medel för extra satsning på digital konst inför Kulturveckorna. 

Catrin: Önskar inspel om varför ni tycker det är viktigt att 
Kulturfrågorna får ta plats (även i en liten kommun). Maila 
catrin.hulmarker@hjo.se .Vill gärna få lite ideer inför ett tal hon ska hålla 
vid invigningen av SKRs nationella kulturkonferens i Helsingborg i juni. 

Skaraborgs kulturplan kommer att skickas ut till er, kom gärna med inspel, 
åsikter, vad saknas etc. 

Kulturenheten: Glad över stor publik vid valborgsfirandet i stadsparken. 
Coming up: nationaldagsfirandet med marsch från torget och program i 
stadsparken. 

Information som missades att tas upp på mötet: 
Skaraborgssalongen vernissage Kulturkvarteret, 18 juni kl. 12-16. 

"Viska, lyssna" ett konstverk om Vättern. Läs mer i bifogat dokumentet. 
Hjo deltar i projektet och kommer att få en trästol som ska placeras på 
strandpromenaden (på samma plats som det för några år sedan stod en 
låneskulptur). 

8. Övriga frågor Föreningarna tackar för att de fått tillgång till skrivare. 

9. Nästa möte I sept, 18:00, Lilla Park 

Justerare 


