
 

                                                                                                                                             
                                                                                                                               
Anteckningar ordförande- och kassörträff 
 
Tisdag 21 februari kl. 18.00- ca 20.00  
Auditoriet, Vänersborgs bibliotek, Sundsgatan 6  

Närvarande: 14 personer med representanter från Gestads hembygdsförening, Några målare, SPF seniorerna Lilla 
Paris, Vänersborgs filmstudio, Vänersborgs idrottshistoriska förening, Vänersborgs musikförening, Vänersborgs släkt-
forskare och Vänersborgs stadsmusikkår. 
 
Kultur- och fritidsförvaltningen: Malin Haglund, Marie-Louise Olers 
 
Kom ihåg att nominera någon till Vänersborgs kulturpris och/eller idrottsledarpris 2024 samt tipsa perso-
ner 18 - 30 år att ansöka om kulturstipendium 2024 senast 31 december 2023. 

Vad händer närmast i föreningarna? Laget runt: 

SPF seniorerna Lilla Paris: Tuffar på med skenande kostnader med relativt billig hyra. Hyr Par Bricole-logen 
vid större arrangemang. Event med quiz och musik. Medlemsrekrytering pågår, färre medlemmar nu. 

Vänersborgs musikförening: Jubileumsveckan för att fira 80 år gav vikande publikunderlag med flest på 
Barcelona gipsy Balkan orchestra och Alice Babs –mamma och idol. Dilemmat med att ttela uteblir trots 
påtryckning togs upp och vilka lokaler som är tillgängliga under teaterns renovering. Musikerförbundets 
rekommendationer ger ökade artistkostnader. Berättar om jazzsektionens historia. 

Vänersborgs idrottshistoriska förening: Lokalerna är för små för större sällskap och samlingarna. Mycket 
förvaras på Lindgården. Vill nå ut till fler. Lokala föredragshållare drar vid exempelvis Bandyduellen. Ny sty-
relse på gång. Hoppas på hyresstöd från regionen. 

Några målare: Många utställningar i året. Tre olika målargrupper. Hög medelålder men några yngre nya 
medlemmar under 50 år har tillkommit. Lokal konstrunda 4-5 mars. Konstlotteri och vårsalong. Bevakar 
elstöd för föreningar. 

Vänersborgs släktforskare: Lokaler med hyreskostnad knepigt. Söker föredragshållare. Bok om Onsjö-tor-
pen på gång, ISBN-nummer finns.  

Föreningen Norden: 6 mars fredsveteranen P E Korsström håller föredrag i museet med rubriken: Östersjön - fre-
dens hav, 27 mars föredrag i museet av Nordiska rådets veteran Lars Tysklind om  den nordiska sammanhållningen, 
därefter årsmöte. Maj (datum kommer) Nordendag på Quality, Nordenlunch med gäster från våra vänorter Herning, 
Husby och Holmestrand inklusive föredrag, sång och musik. 
 
Gestads hembygdsförening: Pysslar om husen och har filmvisningar med lokal anknyning. Har ökat med-
lemsantalet. Filmer visas gärna på fler ställen. 

Vänersborgs filmstudio: Utmaning att överleva som förening med fördubblad hyra, några nya yngre med-
lemmar. Invigningen av Gbg filmfestival och filmårskommunsamarbetet ljuspunkter. 



  
 
Vänersborgs stadsmusikkår: ny dirigent, träffas varje tisdag, håller långfredagskonert. Utmaning över lag, 
svårt att få nya medlemmar och marscherande musikkår även om några unga har tillkommit. Ingen hyra i 
Vänerparken 5. 

 

Tipsa Helena Pettersson helena.pettersson@vanersborg.se Senior i VBG och Kulturbussen om besök hos er. 
 
Påminnelse: Förvaltningschef Anna Svensson, Malin Haglund och Marie-Louise Olers besöker gärna föreningarna. 
Skicka förfrågan till anna.svensson@vanersborg.se  malin.haglund@vanersborg.se och/eller 
marie-louise.olers@vanersborg.se 

 
Se bifogad pdf-presentation för mer kommuninformation från träffen . 

Möten 2023: i fortsättningen tillsammans med Kulturveckans planering onsdag 10 maj, tisdag 12 september och 
onsdag 6 december. 

Tisdag 7 mars blir det start för planering av Kulturveckan 2023. 

Nästa möte: onsdag 10 maj – kultur- och fritidsnämndens presidium bjuds in, önskemål om innehåll eller anmälan av 
något särskilt till dagordning som er förening har behov av att samtala kring, anmäl gärna i förväg till 
malin.haglund@vanersborg.se 
Till samma mailadress anmäler du ditt deltagande och om du önskar någon specialkost senast 8 maj. 
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