Regionalt kulturting 11 mars 2017

Sammanfattningsövning 35:an
Som en avslutande övning på Kulturtinget 2017 fick de deltagare som ville skriva en mening
som sammanfattade dagen. Under övningen som kallas ”35:an” fick sedan deltagarna
poängsätta varandras meningar för att få fram det viktigaste från dagen.
Poängen är angivna i parentes efter meningen.

Hur skulle du sammanfatta dagen i en mening? Vad har varit viktigt?
1. Det goda samtalet ger ny kunskap, nya möjligheter, nya utmaningar och leder till ett
helare och ”större” län (27)
2. Dagen har varit mycket givande och många spännande möten både med kända och
okända människor (21,5)
3. Intensiv, ganska rolig dag med många möten och dialoger, som förhoppningsvis
mynnar ut i olika slags samarbeten (21)
4. Inspirerande samtal och starten på spännande processer, samtidigt som värdefulla
kontakter knyts (21)
5. Nätverkande, utbyte av idéer och tankar gällande kultur och kreativitet gör oss
starkare tillsammans (21)
6. Ett fantastiskt engagemang och många spännande möten med en bred mängd
kulturintresserade människor i vårt län! (20)
7. En dag när man fick inse hur stor, och liten, kulturell insats man gör (20)
8. Utbyte, nätverkande, gemenskap och kunskap (20)
9. Det finns en vilja! (20)
10. Deltagarnas engagemang och entusiasm för kulturen (20)
11. Kulturtinget gav möjlighet till bra möten och samtal (19)
12. Dagen har varit engagerande, informativ och inspirerande (19)
13. Det har varit en informativ dag med mycket utbyte av idéer (19)
14. Kulturtinget 2017 har gett mig information, inspiration och energi (19)
15. Mötet med unga, drivande individer har berört mig mer än jag kunde anat! (19)
16. Att möta nya människor och få inblick i de många verksamheter som bedrivs i
regionen (19)
17. Institutionerna måste bli lika bra på att samverka som vi i det fria kulturlivet är! (18)
18. Intressant att träffa så många människor med olika erfarenheter (18)
19. Jag känner mig motiverad! (18)
20. Tillåtande atmosfär med intressanta samtal (18)
21. Varit informativt, tydliggörande av alla olika intressen (18)
22. En dag där mötena ger mer resultat än samtalen (17)
23. Den här dagen har varit energigivande, inspirerande och lärorik! (15,5)
24. Samhörighet, medmänsklighet (15)
25. Många intressanta tankar och synpunkter från väldigt många olika människor och
föreningar (15)
26. Lärorik dag (15)
27. Det bästa idag att politiken från ANA-nämnden dels presenterade ”punkterna” vi
skulle diskutera och att de också deltog i diskussionerna i de olika grupperna (15)
28. Det har varit en lärorik dag med många inspirerande möten med engagerade
personer (15)
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29. Inspirerande dag med nya kunskaper och intressanta människor (14)
30. Stundtals konstruktivt i grupperna, bar samtalsklimat (12)
31. Precisera målet (-n) för kulturverksamheten; att ge livsinnehåll åt de enskilda
människorna (12)
32. Trevliga möten (9)
33. Många möten om möten (8)

