Minnesanteckningar från möte med Mjölby Kulturråd
Tid: 2017-05-11 kl. 18:00
Plats: Zenit – mötesplatsen, Mjölby.
Närvarande: Lotta Lindström, Jan-Olof Dahlström, Ia Lindgren Lindblom,
Oscar Söderhjelm, Kent Kärrlander, Ann Brehmer, Thorbjörn Andersson,
Kai Hågård, Örjan Albrektsson.
1. Föregående protokoll
Noteringar och kommentarer angående föregående
protokoll/minnesanteckningar:
Reklamställ: Lotta L har varit i kontakt med Medborgarservice och de är
inte intresserade av att placera ett ställ i entrén till Stadshuset för att
marknadsföra kulturevent. Lotta L har även varit i kontakt med Willys i
Mjölby och där blivit hänvisad till annan kontaktperson. Lotta L fortsätter
jobba med detta.
Dansens vecka: Stort intresse och välbesökta aktiviteter/arrangemang
under veckan. Bra press och media kring veckan både regionalt och lokalt.
Bidragsöversyn: Arbetet med översynen pågår.
Kulturdagen: Se punkt på agendan nedan.
Almanacka (Google): Se punkt på agendan nedan.
Marknadsföring: Se punkt på agendan nedan.
Föreningsmässa: Bra uppslutning av ”utställare” och fler besökare än året
innan. Kommer med största sannolikhet att genomföras även kommande
år.
2. Kulturdag 10 juni
Den planerade Kulturdagen den 10 juni ställs in på grund av för lågt
intresse från kulturföreningar att delta.
Cirkusen kommer att bli av som planerat så om det finns intresse från
någon förening att delat kring detta evenemang går det bra att kontakta
Lotta L.
Rådet diskuterade om det svaga intresset kan beror på tidpunkten och att
man kanske ska fundera på om att lägga en eventuell Kulturdag under
hösten.
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3. Google almanacka
Lotta L har skickat ut en uppdaterad inbjudan och uppmanar oss att prova
och testa. Är det någon som har problem med åtkomst eller inte har fått
den uppdaterad inbjudan, kontakta Lotta L.
Det finns hjälp att få, för den som är osäker på hur ”Google almanackan”
fungerar, via bibloteket i Mjölby. Kontakta Senad på biblioteket och boka
tid med honom om man behöver hjälp.
4. Marknadsföringskanaler
Se punkt 4 nedan.
5. Marknadsföring
Lotta L har fått förslag på föreläsare kring marknadsföring från företaget
”Loredana Jelmini Kommunikation”, priset för detta ansågs högt.
Lotta L har efter detta varit i kontakt med riksteaterföreningen och Ulf
Thörn som har erbjudit att de kan arrangera en ”arrangörsträff” med
fokus på markandsföring. Där innehållet bl a blir markandsföring i sociala
medier och att man presentera ”goda exempel” på markandsföring för
kulturevent. Förslaget disskuterades och Lotta L fick i uppdrag av rådet att
kontakta Ulf Thörn och boka tid för en ”arrangörsträff” där man bjuder in
samtliga kulturföreningar i kommunen.
Förslag från rådet att till nästa möte bjuda in kommunens marknad &
informationsavdelning för att bl a diskutera hur kulturen kan vara en del i
kommunens information och markandsföring, samt hur vi kan få stöttning
och hjälp från enheten kring markandskommunikation.
6. Nästa möte
Kulturrådets nästa möte blir den 13 september. Lotta L skickar ut
inbjudan.
Vid pennan
Örjan Albrektsson
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