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Styrgrupp Kultur för hälsa
Tid:

2019-10-21 klockan 14.00 – 16.00

Plats:

Regionens hus sal F

Närvarande:

Paula Bergman
Jesper Ekberg
Birgitta Ekeberg
Åsa Ekelund
Tomy Eklöv
Inger Gustafsson
Ann Lund
Cajsa Löf
Liselotte Munther
Kari Ruokola

Adjungerande:

Vera Zherdev, Jönköpings läns museum

Ej närvarande:

Mazar Alijevski – ersättare Kari Ruokola
Staffan Aspegren – ingen ersättare
Ante Jankovic – ersättare Cajsa Löf
Sergei Muchin – ersättare Liselotte Munther
Irene Oskarsson – ingen ersättare
Annika Veith – ingen ersättare
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Välkomna
Presentationsrunda genomfördes.
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Föregående mötesanteckningar
Mötesanteckningarna gicks igenom. Aktuella punkter är uppsatta
på dagens agenda.
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Information projektet Cr3ate
Vera Zherdev projektledare, Jönköpings läns museum,
informerade om plattformen Cr3ate.
Mötesplatsen är skapad genom projektet Skuggledning och är
finansierat av Kulturrådet. En grupp ungdomar från Råslätt, kallas
Underground, var med i projektet. Mötesplatsen finns på
Jönköpings läns museum.
En ansökan om fas 2 i projektet Skuggledning har lämnats in och
Kulturrådet och beviljat det med 500 000 kr. Ett samarbete i fas 2
kommer att vara tillsammans med Kulturarva.
Bildspelet bifogas mötesanteckningar
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Beslut Handlingsplan 2019 och 2020
Handlingsplan 2019
Beslut - Handlingsplan 2019 godkändes.
Handlingsplan 2020
Samtal fördes angående mål och syfte. Ordet infrastruktur ger
olika bilder, men det används i olika dokument idag.
Förslag på formulering av syfte togs fram under mötet och
bearbetades efter mötet. Det nuvarande förslaget är lite mer text
men förtydligar vad som menas, se nedan.
Förslag Syfte
Det övergripande syftet för Styrgruppen Kultur för hälsa är att
gemensamt arbeta för ett mer tillgängligt kulturliv i Jönköpings
län genom att;
- delge pågående och planerade aktiviteter internt i styrgruppen
samt sprida informationen i vidare i respektive nätverk.
- utveckla infrastruktur för att öka tillgängligheten av länets
offentliga- och fria kulturliv. (Med infrastruktur menas;
Nätverk inom skola, äldreomsorg, hälso- och sjukvård,
integration, funktionsnedsättning.
Arenor som till exempel Cr3ate och webbplattformen Aktivt liv
samt transporter för jämlika förutsättningar att delta på
kulturarrangemang i länet som till exempel gratisbussar för
elever.)
- öka kunskapen om kulturens betydelse för hälsa.

Beslut – Mötet antar handlingsplanen 2020 med justerade
ändringar.
Handlingsplanen 2020 bifogas mötesanteckningarna
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Konferens kultur för hälsa – barn och unga
2020
Planeringen för konferensen är påbörjad och arbetsgruppen har
träffats vid två tillfällen.
Den fråga som arbetsgruppen hade med sig till styrgruppen var
om vi ska göra konferensen med endast barn och unga som
beslutats tidigare, eller om vi ska bredda med fler målgrupper.
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Det kommer att genomföras en halvdagskonferens mot personal
inom skolan den 23 januari 2020 på Kulturhuset Pigalle i Nässjö.
Kulturen lyfter lärandet - Välkommen till en dag där vi lyfter
kulturens betydelse för att nå målen i skolan.
http://jonkopingslan.riksteatern.se/save-the-date/
Frågan är om det blir svårt att samla denna målgrupp vid två
tillfällen under samma år?
Erfarenheter från tidigare konferenser är att det varit svårt att
samla personal från skolan.
Beslut: Styrgruppen kom fram till beslut att konferensen riktat
mot barn och unga – fokus skola hösten 2020 inte ska
genomföras.
Sedan tidigare finns det styrgruppsbeslut att vi genomför den
”stora” konferensen med alla 6 spår vartannat år. Nästa gång den
genomförs är 2021. För att få med skolpersonal till denna
konferens kom det fram förslag att lägga den på höstlovet för att
eventuellt de kan byta och bli ledig någon annan dag och
eventuellt kan ett helt arbetslag vara med.
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Övriga frågor och information
A) Kulturchefsnätverket Jönköpings län
Möten med kulturchefsnätverket i länet har nu en inhyrd
processledare som leder deras träffar. Agendan för träffarna är
redan klar så det finns inte utrymme för att ta med information
från styrgruppen till nätverket. Hur få ut information?
Förslag att ge info på lunchen? Skicka mötesanteckningar?
Beslut: Representanter för nätverket i styrgruppen skickar
mötesanteckningar till deltagare i kulturchefsnätverket.
B) Allsångsföreställningen Flickorna från Småland
genomförs onsdagen den 6/11 klockan 14.30 – ca 16.00 i
Pingstkyrkan i Jönköping.
C) Förslag på extern information vid nästa styrgruppsmöte
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Beslutades att tillfråga Edvard Eklöf. Ansvar Paula
Edvard arbetar brett med kör-verksamhet både internationellt och
nationellt och tror på sången- och musikens hälsofrämjande kraft.
Han är ordförande i ung i kör Småland. I Jönköping arbetar han
bland annat med barn- och ungdomskören Nova, som deltog när
Up with people var i Jönköping. Han är anställd i
Gräshagskyrkan som kantor/musiker.
Edvard ansvarar för ett FUNK-projekt - Insidan ut –
föreställningen genomförs den 27/11 klockan 17.00 på
Sofiagården.
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Nästkommande möten
Styrgruppen beslutade att fortsättningsvis träffas två
tillfällen/termin. Se nedan bestämda datum.




Onsdag 11 december klockan 14 -16, Regionens hus sal F
Måndag 2 mars klockan 14 – 16, Regionens hus, sal F
Måndag 4 maj klockan 14 – 16, Regionens hus, sal F

Vid anteckningarna – Birgitta Ekeberg

