GRANITKUSTEN
Styrgruppsmöte den 22 augusti 2019
Plats: Kommunhuset i Munkedal
Deltagare: Birgitta Sparre, Rolf Danielsson, Jan-Olof Karlsson, Johanna Abrahamsson, Tove
Meyer, Carl Forsberg, Julia Chronholm
DAGORDNING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Studieresa till Not Quite (för aktörer)
Studieresa till Bergslagen (för aktörer och styrgrupp)
Status pågående processer
Detaljerad tidsplan
Kommande ansökningar
Förberedelse plan 2020
Presentation hemsida
Nyhetsbrevet

Studieresa Not Quite
En studieresa för aktörer till Not Quite ska genomföras i september. Syftet är att titta på hur
dess organisation är uppbyggd. Bra för aktörer att se detta som exempel då det är ett lokalt
och regionalt förankrat kulturnätverk.
Vi bör också kombinera resan med ett besök på Steneby (eller träffa någon därifrån) för att
förstå kopplingen mellan skolan och kulturnätverket.
Tänkt som en dagsresa med minibuss.
Studieresa Bergslagen
En studieresa för aktörer och styrgrupp till ekomuseum Bergslagen planeras.
Detta är målbilden för oss som organisation. Den har funnits i 30 år och är politiskt
förankrad. Vi har behov utav att träffa organisation, tjänstemän och politiker för utbyte.
Minst två från styrgrupp bör komma med. Bjuda med turistrådet och regionhandläggare?
Förslag på boende- Stig och Anita Bergmans vandrarhem i Norberg.
En tvådagarstur i oktober. En doodle ska skickas ut för att sätta datum.
Status pågående processer
• Knottfabriken
Pågående filmvisning med slutsålda visningar, ett dokumenterat Bohuslän på 50talet. Redigeraren är med och berättar. Carl har varit med på föreningsmöte. Ägarna
är två drivna entreprenörer som är bra på att söka stöd. Det finns en liten förening
men det är en ganska skör verksamhet i dagsläget. Få helårsbosatta. En plats med
stor potential men behöver ta det steg för steg. Målet är ett museum.
• KKV
Vi ska fortsätta processen att utveckla produkter såsom kurser och workshops som
ska säljas in i samarbete med boenden.
Udden utställning 10 år nästa år.
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Angående Stenens Hus – KKV är inte drivande i den processen.
Angående vidare stöd från Tanums kommun till KKV- Birgitta och Carl ser över mål
KKV.
Stallebrottet
Pågående teaterutveckling. Finns en konflikt mellan teater(bidrag) och musik
(kommersiellt). Knottfabriken vill utveckla en scen så det finns möjlighet till utbyte
och en idé om framtida turné.
Bottnafjorden- for our info
Kultursystem mellan kulturorganisationer och företag på norra och södra sidan om
fjorden.
Granitleden
Hemsida med kartläggning som ska lanseras i oktober.
Hällevadsholm- Förslag utökad process
Landet mittimellan var tanken från början men vi bör undersöka Stonezone och
kringliggande aktörer. I dagsläget inte så stor producerande verksamhet utöver
utställningar och café. Resurser från oss i form av personal (tid).
Vi bör fokusera på intressanta aktörer till kultursystem och inte kommungränser.
- Rabbalshede med folkets hus.
- Lisa Liljas (?) med Den bohuslänska graniten
- Kulturlandskapet, förmodligen upphandling Sotenäs kommun.
Bra om Jan Olof är med vid nästa aktörsmöte med Stonezone.
Krokstrand- Förslag utökad process
Prioriterades ned då graniten inte är i centrum och att de inte önskade ha fler
besökare till Stenhuggarfestivalen.
Lena Arulf och Mia Öster kontaktpersoner och engagerade i Stenhuggarfestivalen. En
yngre generation gjorde en även minifestival i två dagar. Behöver stöttning för en
mer aktiv lokal bygd.
Björn Richardsson har kunskap om Krokstrand och kan ge input.
Bra om Tove, Björn och Svein Norheim kan ingå i nästa aktörsmöte.

Detaljerad tidsplan
Aug/sep
• Detaljerat ansökningsförfarande för föreningar
- En mindre summa pengar finns att söka inom projektet.
• Uppdatera hemsida
• Nyhetsbrev (sep, nov, feb, apr, jun)
• Boka resor Not Quite + Bergslagen
• Ansökningar kommuner + region
• Delrapport
• Inventering guideutbildningar
- Svinesundskommittén- GU- kulturarvsenheten- Innovatum- folkhögskolor
Okt
• Studieresa Bergslagen
Nov
• Styrgruppsmöte
• Hällevadsholm och Krokstrand struktur/samarbete

Dec
•

Budget och plan 2020, ytterligare delrapport

Kommande ansökningar
• VGR Kulturnämnd 15 september.
•

Eftersom TNB läggs ned så kommer separata ansökningar till kommunerna istället.
Carl kommer kontakta alla då det är enskilda processer.

Förberedelser plan 2020
• Kompetensutveckling av miljöerna
•

Erfarenhetsutbyte med Ekomuseum Bergslagen uppföljning

•

Etablera varumärke
Vi bör fokusera mer på organisationsstruktur än varumärke.
Målet är att efter de tre år som projektet fått stöd för ska organisationen kunna stå
på egna ben med politisk förankring.
Vi diskuterar Naturum. Det är ett varumärke som ägs av Naturvårdsverket där det
även finns utrymme för kulturarv. Öppet om framtida ansökan. Krokstrand nämns
som intressant område.
Varumärket granitkusten är registrerat av geologer som är positiva till projektet och
kan bidra med geologisk expertis om vi vill ansöka om Naturum.

•

Skapa samverkan mellan kulturscener och vandringsleder
Carl föreslår att vi stryker vandringsleder. Vi kan knyta an de kulturella resmålen till
lederna och dela material allt eftersom men inte fokus på detta.

Sammanfattningsvis bör vi tona ned vandringsleder och tona upp organisationsbygget.
Presentation hemsida
• Ska uppdateras med presentation av aktörer
• Kommunloggorna ska in.
• Uppdatera händelser så det blir levande.
Övrigt
Angående press som Tove tar upp. Vi bör koppla in press när vi har en första
produkt/händelse och helst något mer i pipelinen. Förslagsvis i samband med ekomuseum
resan.
Nästa styrgruppsmöte: Tisdag den 5e nov 10:00-11:30 Munkedal
Noterat Julia Chronholm

