
Kallelse och ärendelista till 

Konst- och kulturrådets sammanträde 

Tid: Torsdag I september 2022, kl. 17:00 

Plats: Lilla Park, Kulturkvarteret 

Catrin Hulmarker 

Ordförande 

Lena . Fastmark 

Sekreterare 

Kallade Närvarande Kallade 

Ja Nej 

Politiker: Catrin Hulmarker X Hjo kommun: Maria Setzer 

Politiker: Annelie Nilsson 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: Hj~ filmstudio: David Lide 
Fredrika Johansson Ersättare: Ulla-Märta Tall 
Ersättare: Stefan Bygg Skillström 

Hjo folkhögskola musik: Christine . X Gallerist/ Hjo konstrunda: Per 
Lagerroth Ol!ison 

Hjo folkhögskola konst: Ingrid X Fri konstnär/Göstas gård: Anna 
Giro, ersättare: Linda Thomas Gärberg 

Hjo Kulturskola: Karin Engvall X Fri konstnär: Yvonne Nimar 

Hjo kyrka: Emma Stjernberg X 

Ärendelista 

Ärende Förslag till beslut 

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

2. Val av justerare Linda Thomas valdes till justerare. 

Sidan 
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Närvarande 

Ja Nej 
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3. Föregående Vi kikade igenom anteckningar från mötet i maj . 
mötesanteckningar 

4. Nortic.se Lena visade hur biljettförsäljning på nortic.se fungerar. Vill man sälja 

biljetter genom nortic så kan receptionen hjälpa till med det. För 

försäljning under Kulturveckorna kontakta Lena. Om man 

regelbundet har biljettförsäljning är det lämpligt att man skapar ett 

eget konto på nortic .- Kulturkvarteret kan då ändå vara 

återförsäljare/ombud vilket gör att det är' möjl igt att köpa biljett i 

receptionen för dem som inte kan/vill handla på nätet. 

5. Hjo Kulturveckor Vi kikade på programmet för Kulturveckorna. Det kommer att ligga 

med i Kulturkalendariet. 

htq~s://www.vastsverige.com/hjo/evenemang/hjo-

· kulturveckor/?site=767 

Vi bestämde att det blir Öppna ateljeer lördag 15/10 kl 11-15. Lena 

skickar ut inbjudan t ill konstnärer. 

6. Kulturkalendarium höst Deadline 10 september. Utdelning i månadsskiftet sept/okt. 

Skicka all info till lena.fastmark@hjo.se och/eller skicka in till 

evenemangskalendern: 

htq~s://www.vastsverige.com/h jo/ eve nem angsarrangor/?vgrform = 1 

Ni får kalendariet för korrläsning under veckan. Återkoppla så snart 

ni kan tack! 

Presskonferens förhoppningsvis 27/9 kl. 13, Catrin kollar. Vi berättar 

om Kulturkalendariet. Bra om så många som möjligt av er som har 

evenemang med i kalendariet kan komma. 

7. Hjo konstrunda Vi bjuder in till ett möte om hur Konstrundan ska roddas i 

fortsättningen. Ska förening bildas? Inbjudan skickas ut. 

8. Laget runt Svenska kyrkan: Lite konserter på G och körerna är igång. Tre 
kvällar i församlingshemmet på temat "Livsmod" planeras. 

Panelsamtal + diskussion + soppa. Gratis 

Glada att julmarknaden är I :a adventshelgen i år och ser fram emot 
att vara med. 

Hjo filmstudio: Fyra torsdagar under hösten. I :a filmen idag. 

Minifestival planeras 25 februari. 

Hjo fhsk konst: Igång sen 2 veckor. Full fart och motiverade 
deltagare. Linjerna "Fri konst" och "Concept art" deltar i Parklek (30 
deltagare som jobbar gruppvis). Spelmusiklinjen gör musik till 
konstverken av Koncept art-deltagarna. 

Ockra: Parklek i oktober. Inget mer planerat än. 
Barnverksamhetsgruppen har haft samarbete med Folkhögkskolan 
under sommaren. Bland annat aktivitet för ukrainska barn och 
ungdomar. Även barnverksamhet under Slåtterdagen. Nästa 
barnverksamhet på höstlovet. 



8. fortsättning Annelie Nilsson presenterade sig. Annelie tar över efter Bodil 
- Hedin som rådets andra politikerrepresentant. Välkommen Annelie! 

Fhsk musik. startade 18 augusti och nu i full gång. Fem 
konsertdatum spikade under hösten. Första är I I oktober. 

Hjo biografförening: I 0-årsjubileum i år. Startar säsongen på 
söndag. Kör onsdagar och söndagar som vanligt. Under 
kulturveckorna två specialevenemang. 

Hjo Konstförening: 60 år i år. Tre evenemang under 
Kulturveckorna dessutom planeras Två konstcafeer på Vete och råg. 
De två konstcafeerna som arrangerades i våras blev succe. 

Hjo hembygdsförening: Fyllde I 00 år i fjol men ska fira i år istället 
(pga covid). Inget planerat än. Sålde lotter på slöjdmässan. Flyttat ner 
Zetterbomska? läkarutrustning till sitt förråd. 

Hjo Kultur- och teaterförening: Presenterade sitt program för 
hösten. Först ut är Svansjön med Kievs balettkompani, 17/9. 

Kulturskolan: Kommit igång. Har bokat datum för Luciakonsert och 
Julton. Övriga konserter inte spikade än. Läger för stråkelever i 
helgen. Lite generationsskifte i vissa grupper. Anna Gärberg kör bild 
& form vilket är poppis. 

Yvonne Nimar: Har tagit hand om sten-stipendiater i Bohuslän. 
Hållit workshops i Örebro tillsammans med 3 andra skulptörer. För 
allmänheten, alla åldrar, material: alabaster. Funderar på om 
konceptet kan köras i Hjo nån gång, kanske under Kulturveckor 
2023? Det hoppas vi på! 

9. Övriga frågor Inga övriga frågor. 

10. Nästa möte 15 november kl. 18, Estrid Ericsonsalen 

Justerare 




