Minnesanteckningar från kulturrådets möte
Plats – Zenit, Mjölby
Tidpunkt – 7/2-2017 kl. 18-20
Närvarande
Örjan Albrektsson – Blåsmusik, Thorbjörn Andersson – Konst, Ann Brehmer P – Film,
Jan-Olof Dahlström – Teater, Kai Hågård – Kulturarv, Ia Lindgren Lindblom – Konst,
Lotta Lindström – Mjölby kommun, Oscar Söderhielm – Stråkmusik,
Val av sekreterare
Till sekreterare för kvällens möte valdes Oscar Söderhielm
Genomgång av föregående protokoll
Broschyrställ som varit uppe på agendan vid tidigare möten är nu ordnat på Skänninge bibliotek.
Förslag även på ställ vid ingången till Medborgarservice från Gallerians håll. Diskussioner har förts
med Willys och ev. kan det komma upp ett ställ i anslutning till deras nya butik efter påsk. I
anslutning till Lottas redovisning av punkten diskuterades om det behövdes flera ställ, ett förslag som
kom upp var ett planschställ, med kommunens logga, i anslutning till Skånska Lasse i gallerian.
Dansens vecka.
Lotta informerade om att Dansens vecka kommer ske 22 april – 29 april.
Fitness4You deltar.
Kjells besök vid tidigare möte
Lotta frågade samlade medlemmar angående synpunkter kring den nya bidragspolicyn. Inga
synpunkter kom upp utan resp. medlem skulle kolla med sin förening vad de har för åsikter.
Kulturdagen – synpunkter
Lotta gick igenom de synpunkter hon har mottagit från resp. förening. Det samlade intrycket är:
 För tidigt
 För utspritt
 Saknades presentatör/röd tråd
Almanackan
Medlemmarna i kulturrådet har haft problem med att redigera den delade Google-kalendern. Lotta
skickar ut en ny inbjudan. Rådets medlemmar belyste behovet av utbildning i Google-kalendern.
Lotta pratar med biblioteket om att bjuda in utbildare vid tillfälle.
Föreläsning marknadsföring
Det diskuterades kring en marknadsföringsföreläsning.
Bl.a. kom det upp att bestämma vad som är viktigt, Är social media rätt väg att nå ut? Hur kan resp.
förening profilera sig? Vad får mest gensvar? Hur når vi ut till mest folk? Hur påverkar annons i
Östgöta Correspondenten/Östgötatidningen/Länstidningen och hur bra genomslagskraft har klassisk
media? Hur kan vi i vår tur påverka tidningarna så att vi får respons?

Lotta kollar med Linköpings kommun som precis haft en föreläsning i ämnet. Hur kan man använda
Visit Östergötland? ”På gång” centralt på kommunens hemsida för att lättare hitta. Vi skulle vilja
samla ihop hur resp. förening marknadsför sig och lära oss av varandra vad som fungerar. Vi
diskuterade om det skulle vara möjligt med en kalender på Mjölby kommuns hemsida där närmaste
evenemang står högst upp. ”Rullande arrangemang” på kommunens Facebooksida?
På gång
Vi diskuterade den nya layouten av ”På gång” och flera av rådets medlemmar tyckte att det såg
renare och snyggare ut.
Nycirkus
Lotta gick igenom hur Nycirkusen initierats från Kulturrådet i Stockholm till Region Östergötland.
Finspång är ett fokusområde. Nycirkusen inriktar sig helt mot akrobatik, inga djur i föreställningen.
Nycirkusföreställningen som erbjuds i år sker genom Östgötateatern. Lotta frågade om Mjölby ska
boka in en föreställning. Plats diskuterades, Skänninge Birger Jarlshallen? Cirkusen är bokningsbar
från v. 19-24 samt v. 31-34. Vi tyckte att det är ett lämpligt dragplåster till kulturdagen för att locka
en så stor publik som möjligt. Diskuterades huruvida det kunde vara ett inslag till Skänninge Marken.
Cirkusen kräver en scenyta om 12 x 10 meter. Plats för evenemanget föreslås Mjölby Hembygdsgård,
Lotta kollar med hembygdsföreningen om det är möjligt. Vi föreslår att evenemanget läggs på en
eftermiddag med start kl.13. Lotta kollar med Cirkusen vilket datum som passar med dem. Det
diskuterades vilken målgrupp vi vill nå ut till och vi kom fram till att vi inte fokuserar på någon
specifik målgrupp utan vi vill nå ut till så många som möjligt. Går det att få med det nystartade
integrationsprojektet? Hur gör man vid dålig väderlek? Finns det ”Partytält” i föreningarna som går
att använda? Beslutade att använda Lagmanshallen samt Mjölby Kulturscen som backup. Lotta sätter
ihop informationsmaterial som skickas till föreningarna. En synpunkt från föregående år var
presentatör som håller ihop evenemanget. Förslag på konferencier Thord Claesson alt. Jaan Arm.
Örjan A kollar med Thord om han är intresserad. Rådets medlemmar funderar på lämpliga
kandidater.
Galleri kraftverket
Det framställdes en frågeställning huruvida det skulle vara möjligt att Galleri Kraftverkets utställning
skulle kunna flyttas till den mer centrala placeringen i den lokal som blir tom i Kvarnen iom. att Willys
flyttar till sin nya lokal.
Övriga punkter
Kommunal konsthall?
Den kommunala konsthallen i Tomelilla kom upp som exempel på kommunal konsthall, skulle det gå
att kopiera i Mjölby? Kanske integrera bibliotek och konsthall? Inget som kulturrådet kan driva.
Personen som kom med idén kan däremot skicka in ett medborgarförslag till kommunen. Det ska
dock öppnas ett galleri i Norrgårdens lokaler.
Integrationsprojektet
Kommer skickas ut information till föreningarna angående det nystartade integrationsprojektet.

Föreningsmässa
Lotta informerade att 25/3 kommer kommunens föreningsmässa gå av stapeln. Plats är samma som
föregående år Norrgården.

Nästa möte
Nästa möte bestämdes till 11/5 kl. 18.
Plats Hogstad/Väderstad. Lotta undersöker och meddelar sedan rådet.
Övriga mötesdatum för året:
13/9 samt 23/11
Vid pennan/tangentbordet
Oscar Söderhielm

