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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
2. Om medlemmers mulighed for at søge Statens Kunstfond
Bestyrelsen drøftede de forskellige hensyn, der er i forhold til, om udvalgsmedlemmer bør kunne søge
arbejdslegater, mens de selv sidder i udvalg.
Bestyrelsen besluttede på denne baggrund følgende:
− I stedet for at henstille til, at ingen udvalgsmedlemmer søger om arbejdslegater, som det ellers blev besluttet på bestyrelsesmødet d. 8. september, vil bestyrelsen fortsætte den hidtidige
praksis, og dermed henstille til, at medlemmer af legatudvalgene ikke søger eget udvalg.
Bestyrelsen vil endvidere anbefale den nye bestyrelse, som tiltræder 1. januar 2018 at beslutte at henstille til, at ingen udvalgsmedlemmer fremover søger om arbejdslegat.
Baggrunden for denne beslutning skal bl.a. ses i lyset af, at mange nuværende udvalgsmedlemmer er
gået ind i arbejdet ud fra den forudsætning, at de ville have mulighed for at søge arbejdslegat. Det er
derfor uheldigt at ændre praksis midt i en udvalgsperiode.
3. Økonomiorientering
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
4. Opfølgning på politisk dialogmøde og intern temadag
Bestyrelsen var generelt tilfreds med afviklingen af de to arrangementer. Særligt den casebaserede
tilgang til dialogmødet havde fungeret rigtig godt.
I forhold til dialogmødet diskuterede bestyrelsen forskellige muligheder for nye formater, og der var
bl.a. et ønske om at få en mere løs debatform, fx i form af en iscenesat debatmiddag.
Temadagens oplæg om kunstnerisk kvalitet havde været til stor inspiration, og bestyrelsen udtrykte
ønske om at arbejde videre med emnet i 2017.
5. Midler til kommunikation i 2017
Bestyrelsen besluttede:
− At afsætte 600.190 kr. til kommunikationstiltag i forbindelse med advocacy-projektet.
−

At afsætte 600.000 kr. til ansættelse af en kommunikationsmedarbejder i forbindelse med advocacy-projektet.

6. Offentlighedens indsigt i ansøgningsmateriale mv.
Bestyrelsen diskuterede forskellige perspektiver i forhold til at skabe størst mulig åbenhed om og indsigt i fondens mange tildelinger.
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Det er forhåbningen, at styrelsens nye tilskudsadministrative system, som forventes implementeret i
starten af 2018, vil give en række forbedrede muligheder, men bestyrelsen bad samtidig styrelsen om
at undersøge mulighederne for en mere midlertidig formidling af de støttede projekter på udvalgte
områder.
Diskussionen kom også ind på, at der er behov for mere og bedre dokumentation for, hvad fondens
penge går til, samt hvad der kommer ud af det. I den forbindelse vil det også være interessant, hvis
man fx kan påvise om støtte fra fonden gør en forskel i forhold til at opnå finansiering andre steder fra.
7. Oplæg om fejring af legatmodtagere
Bestyrelsen vil gerne synliggøre værdien af fondens legatstøtte, og her vil en markering af uddelingerne i 2017 være en oplagt mulighed.
Bestyrelsen gav på mødet en lang række input og ønsker til, hvordan denne markering kan foregå, og
styrelsen vil på denne baggrund lave et mere udfoldet oplæg om markeringen, herunder budget, til
næste bestyrelsesmøde.
8. Oplæg om serviceringen af udenlandske interessenter
Bestyrelsen drøftede serviceringen af udenlandske interessenter på de forskellige kunstområder, og
det blev aftalt at fortsætte dialogen med blandt andre styrelsens direktør, Jesper Hermansen.
Bestyrelsen havde endvidere modtaget et oplæg med forslag til etablering af en tværkunstnerisk informationsenhed. Der var ikke opbakning til at gå videre med dette forslag.
9. Opfølgning vedr. fondens håndtering af det tværkunstneriske/tværæstetiske
Bestyrelsen besluttede, at der i 2017 skal sættes fokus på fondens håndtering af ”det tværgående”.
Det blev derfor aftalt, at der skal indkaldes til en workshop i starten af det nye år for alle interesserede
udvalgsmedlemmer, hvor problemstillingerne kan afklares nærmere, herunder med henblik på begrebsafklaring.
10. Nyt fra udvalgene
Udvalgsformændene orienterede kort om udvalgenes arbejde.
11. Opsamling på bestyrelsens arbejde i 2016
Gitte Ørskou opsummerede arbejdet i 2016, som bl.a. har handlet meget om politisk dialog og kommunikation. I et mere fremadrettet perspektiv er det forventningen, at bestyrelsens arbejde i 2017
kommer til at fokusere på følgende tre hovedoverskrifter:
- Kommunikation (advocacy mv.)
- Resultaterne fra bestyrelsens to initierede forskningsprojekter
- Håndteringen af ”det tværgående”
I forhold til bestyrelsens arbejde mere generelt, blev der udtrykt ønske om at få større indsigt i de forskellige udvalgs arbejdsområder.

Side 4

12. Meddelelser
Intet under dette punkt.
13. Næste møde
Næste møde er tirsdag d. 31. januar 2017, kl. 10.00-15.00.
14. Eventuelt
Intet under dette punkt.
15. Mødets gang
Intet under dette punkt.

Jesper Smed Jensen

