Minnesanteckningar Kulturrådsmöte 2019-11-18
Närvarande: Ann B, Carl-Gustav S, Ia L, Jan-Olof D, Thorbjörn A, Anders R (guideföreningen), Lena
L kof. Örjan sjuk. Oscar och Kai anmält förhinder.
1.

Föregående möte

Inga frågor kring minnesanteckningarna
2.

Samverka på strategisk nivå:

Gemensam SWOT-analys där vi fokuserade på våra styrkor och ev svagheter, både de egna
föreningarnas och kommunens kulturliv i stort.
Sammanställning av post-it lapparna
STYRKOR/Möjligheter
Carl-Gustav S, Mjölby Hembygdsförening:
Fantastisk miljö, både yttre och inre. Fina samlingar av föremål, fotografier och dokument.
Utomhusscen. Hembygdssal för uthyrning. Bra tillgänglighet mitt i stan.
Anders S, Guideföreningen: Mycket historia i Skänninge, mycket natur, stad och platser – gör att vi
har många olika arenor att verka på. Vi är många som kan – historia och guidandet.
Ann B, Bion i Skänninge: Bredden. Närheten – slipper parkeringsavgift, kan komma ensam. Priset.
Olika event som helkväll med pizza och flera filmer efter varandra. Premiärer genom ny teknik. Stor
lokal.
Ia L, bildkonsten: Bredd och mångfald – det finns tämligen många utövera som arbetar med olika
uttryck och i olika tekniker/material. Tidlöst – dvs en utställning kan man besöka lite mer spontant,
inte bara ett visst klockslag en viss dag som t ex teater eller konserter.
Jan-Olof D, Mjölby riksteaterförening: En aktiv styrelse som arbetar bra i urval och vid själva
föreställningarna, bra kontakt med kof.
Thorbjörn A: Variation, mångfald, kreativitet, lagom stor stad, intresse, vilja, driftighet
Kommunen i stort: Musiklivet! Konstrundan. Gästisscenen. Kulturscenen.
SVAGHETER/Hinder
Vissa lokaler och scener används för lite – t ex Hembygdsområdet inne/ute
Engagemanget/ointresset hos invånare, inkl föreningsmedlemmar som betalar men inte
gör/deltar/besöker – svårt att nå publik

Bristande marknadsföring av kulturarrangemang, bristande kunskap om ”paketering”
Lokalbrist – för möten, evenemang och kontinuitet
Ingen mellanstor scen/arena, black box
Ingen servering på Kulturscenen
Ingen fast arena för konst, inga kommersiella gallerier, dåliga öppettider på de utställningsarenor
som kommunen har
Stöd generellt – eldsjälar som sliter hårt
Tidsbrist hos ideella, t ex samordning för att kunna skapa dramatiserade guidningar
Segregation – behov av integration
Sammanfattningsvis:
Mjölby kommuns kulturliv har:
+ Aktiva styrelser och ideella krafter
+ Stort och mycket aktivt orkestermusikliv med flera scener – utomhus och inomhus.
+ En mångfald av konstutövare som jobbar i olika material/tekniker
+ Aktiv riksteaterförening
+ Historiskt kunniga guider
+ Historiska platser, inomhus och utomhus
+ Kreativitet, närhet, tillgänglighet
+ Vana vid samverkan
Vi har följande hinder/brister
-Svårt att locka ny publik – pga ointresse/bristande engagemang/okunskap hos invånarna?
-Bristande kunskap och resurser när det gäller marknadsföring
-Ingen konsthall/fast plats för konstens utövare och publik
-Ingen mellanstor lokal för scenkonst m m
-Ingen servering vid Kulturscenen

-Tidsbrist för samordning, paketering m m p g a ideella krafter som ska hinna mycket på begränsad
tid
Vi behöver/vill ha/ska verka för/önskar:

-

Gemensam lokal för kultur – med mellanstor scen, mötesrum, utställningslokal, ateljéer

-

Gemensam utbildning i marknadsföring – så att alla får kunskap om vilka kanaler som finns
och hur man gör för att synas och nå ut

-

Gemensam strategi för att öka intresset för kultur hos invånarna i kommunen

-

Gemensamma aktiviteter där vi kan stötta och hjälpa varandra och visa på kulturens kraft

Vad av detta kan vi jobba med redan nu, utan extra resurser i form av tid, pengar och lokaler? Denna fråga tas
upp igen vid nästa möte.

3.

Framtidsfunderingar i övrigt

2020 jubileumsåret – ev göra något tillsammans?

Förslag fr förra mötet: fusionevent – där olika genrer möts, kan dra bredare, mindre
ålderssegregerad publik. , ev väcka liv i kulturdagen genom att samordna en mängd redan befintliga
arrangemang så att de syns tillsammans? En tryckt kulturguide, tips fr Ia om hur de gör i
Simrishamn.

Beslut: Alla tar med sig frågan om ett gemensamt kulturevenemang i mars 2020. Syftet med ett
gemensamt evenemang är att lyfta fram allt som görs inom föreningarna, kulturens kraft och den
påverkan kultur kan ha på oss som individer – kultur = hälsa + mycket, mycket mer!

4.

Övriga frågor

Inga övriga frågor togs upp.

5.

Nästa möte

Torsdag 9 januari kl 18-20.
Lokal: kultur- och fritidsförvaltningens kontor. Samling i stadshusentrén.

Antecknat av Lena Lindgren
2019-11-19

