Marks kommun Karin (politiker, V) o Carola
Motion om Mu o 1 % fr V, budgeten beslutas idag(!). 35 000, stor yta, pendl t Borås Varberg o Gbg.
Många k-närer o för. (fler än 400). Kommunala Rydals museum. Pol komplic ingen m egen majoritet,
några lokala partier, nu Markalliansen styret. Majoritet i nämnden för Mu.
Rydal egenprod o samverkan Marks konstgille. Kinnaborgssalen Marks konsthall ej bemannad, Kinna
huvudbibliotek, filialbibliotek i Horred o Skene, Häljadalen liten kom park (nu m ljudinstallation).
Rydal 9 utst per år, 10-15 000 besökare: nätt å jämnt i kategori 3, 3(?) olika hallar.
Varför MU attrahera internat konstn Bredda utbudet även sånt som inte är kommersiellt, öka
attraktiviteten o besöksanledningarna, kompl Textilmuseet o konstmuseet i Borås, Ska alla 3
arenorna omfattas av Mu. Näe inte C/O. Kommer Mu att begränsa antalet utst? Tvinga Mu fram en
annan typ av utst (döa konstn?)
Utst ers skulle om man betalt det varit 2014: 250 000, 2015: 278 000, 2016: 324 000
Hela tiden har man ersatt v-kort, affischer utskick, transporter, resor logi ibland, arvode 5 000 varje
konstn, försäkr,.
Summor f Mu i omgivn; Jnkpg läns mus kat 1, varje utst 50-100 000:- Borås kat 2 lr 3 100150 000/år, allt som ställs ut betraktas som konst Utsters + första v-helgen medverkans ers.
Textilmus Borås kat 3 Alla frå ers utom DIY Thtn 6 utst/år varje utst 60 000 varav 15 000 till U, kan gå
till omkostnader o inget t över till U
Vänersborgs konsthall kat 4. Policy bara levande konstn, alla får ersättn, 7 utst/år o 50 000 i budget.
Kommentar från Strömstad: vi kommunala har ju inte avtal normalt, men om politiken sagt det så ska
man ha det.
Ljudinstallationer? SG: kat 4 när konsten samlas i ett rum o delas med andra vhtr, både ljus o ljud
blandas ofta ihop m upphovsrätt. Finns det ett verk är första frågan. Bongi: ljud i bildkonstfältet,
annars STIM även i utstsammanhang. Våra inlånade verk? Betalar redan hyra.. Pilane, inlånade
verk..CM: man betalar ju för en arena, å vad är det då, hela kommun? SG särskilt krångligt om man
desstum är flera arr av utomhusutst.. SG att köpa en licens att visa… en bild av en bild av en bild..
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