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Statens Kunstfonds
Projektstøtteudvalg for Litteratur
Møde nr. 22
Mødedato: 13. juni 2017
Tidspunkt: kl. 12.30 – 15.30
Sted: Slots- og Kulturstyrelsen

REFERAT

Til stede fra udvalget:
Thomas Harder (fm), Jakob Levinsen, Kristina Stoltz
Afbud fra udvalget:
Ingen afbud
Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent: Marie Husted Dam (ref.), Annette Bach, Jeppe Naur Jensen (punkt 6), Anders Mejlbjerg (punkt 7).
Godkendt af udvalget den: Godkendt på mail den 26. juni 2017.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Økonomi

228

3. Meddelelser fra formanden
4. Meddelelser fra sekretariatet
5. Evaluering af kunststøttesystemet (bestilling fra bestyrelsen)

229

6. Evaluering af DLM, rapport

230

7. Besøgsprogram for forlæggere i september 2017

231

8. Evt.

Side 2

1. Godkendelse af dagsorden
Udvalget godkendte dagsordenen.
2. Økonomi
Udvalget orienterede sig i økonomien og godkendte den.
3. Meddelelser fra formanden
-

Formanden omtalte den netop afholdte Sommerskole for oversættere.

-

Udvalget diskuterede Forfatternes Forvaltningsselskabs betydning for bl.a. Forfattercentrum.

4. Meddelelser fra sekretariatet
-

Sekretariatet informerede om tegneseriemessen i Sydfrankrig, Angouleme. De nordiske ambassader vil gerne drive en nordisk fællesstand på messen og vil tilbyde udvalget at få andel i
hylder og evt. bord på standen.

-

Det er blevet foreslået udvalget at lave et mindre besøgsprogram for franske tegneserieforlag i
Danmark under Copenhagen Comics i februar 2018.
Udvalget stiller sig positivt overfor begge forslag. Budgettet vil ligge på 150.000-200.000 kr.
Sekretariatet vil præsentere en projektbeskrivelse for begge forslag for udvalget efter sommerferien.

-

Det russiske oversætternetværk vil forsøge sig med et regionsnetværksseminar sammen med
øvrige centraleuropæiske sprogområder. Udvalget ser frem til at modtage projektbeskrivelse
samt budget for seminaret. Udvalget har allerede en pulje, der kan finansiere oversætternetværk.

-

Det italienske oversætternetværk ønsker at afholde et skandinavisk oversætterseminar. Udvalget stiller sig positivt såfremt de øvrige skandinaviske lande også vil bidrage til seminaret.
Udvalget imødeser projektbeskrivelse samt budget.

5. Evaluering af kunststøttesystemet (bestilling fra bestyrelsen)
Udvalget drøftede spørgsmålene i evalueringen. Sekretariatet sammenfatter pointerne og sender til
udvalgets kommentarer inden det sendes til bestyrelsen.
6. Evaluering af DLM, rapport
Sekretariatet gennemgik resultaterne af undersøgelsen blandt Danish Literary Magazines læsere.
Udvalget tog resultaterne til efterretning og anbefalede, at rapporten bør anvendes som oplæg til et
kommende udvalg, så de kan træffe beslutninger om et fremtidigt DLM.
7. Besøgsprogram for forlæggere i september 2017.
Sekretariatet gennemgik programmet samt deltagerliste for udvalget.
8. Evt.
Intet til dette punkt.

