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1. Godkendelse af dagsorden
Pga. tidsmangel blev rækkefølgen af punkterne prioriteret. Punkt 5 vedrørende Manifesta blev prioriteret før punkt 4 Design.nu. Punktet vedrørende strategi, herunder punkt 6: Faget Håndværk og
Design blev udskudt til næste møde. Derefter blev dagsordenen godkendt.
2. MINDCRAFT 2017
a. Deltagerliste,
Udvalget besluttede at
- godkende kurators oplæg til deltagerlisten med nogle justeringer. Kurator blev på den baggrund bedt om at genoverveje de deltagere, der tidligere har været med i MINDCRAFT flere
gange. Det gælder især:
 Steen Ipsen
 Eske rex
 Mathias Bengtsson
Kurator bedes også genoverveje at inddrage følgende fra udvalgets brutto liste:
 Alev Siesbye
 Kia Utzon Frank
 Rune Bering Sørensen
De unge og nye, der var foreslået blev meget positivt modtaget og de ønskes medtaget som deltagere på lige fod med de øvrige deltagere. Den foreslåede kandidat Kristian Norden kan ikke
medtages som deltager, da han er studerende.
Den videre dialog og efterfølgende endelige godkendelse foretages via mail mellem kurator, udvalg og sekretariat.
b. Beslutning om deltagerbidrag
Udvalget besluttede at
yde 30.000 DKK pr. hovedværk og 7000 DKK pr. rejsende deltager i tilskud under en
overordnet ramme af 650.000 DKK
c. I øvrigt
Udvalget besluttede at
- sekretariatet inviterer Kulturministeren til Mindcraft i Milano 2017
- invitere Henrik Vibskov til at komme med input til ”hvordan man får stedet til at leve” under udstillingsperioden, herunder hvordan man involverer de udøvende endnu mere.

3. Japan 2017
Projektleder Signe Marie Ebbe Jacobsen orienterede udvalget om status for projektet.
Pga. uvejr/tyfon i Japan var kurator Hiromi desværre blevet forhindret i at deltage på mødet. Processen er generelt udfordret og grundlaget for projektet blev diskuteret.
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Udvalget besluttede, at
- sekretariatet udarbejder et revideret projektgrundlag for de to hovedelementer:
(1) Udstilling på Kanazawa Museet og (2) Samarbejdsprojektet mellem danske og japanske
udøvere
der afholdes et særskilt møde sammen med udvalget og kurator om Japan for at indkredse og
definere udvalgets mål og forventning med projektet

4. Manifesta
Projektleder Morten Nybo orienterede om projektet og om de mulige venues, der er i spil samt processen i øvrigt.
Udvalget har på mødet den 23.maj afsat op til 400.000 DKK til Manifesta, men ønsker også medfinansiering fra de øvrige interessenter i Advisory Board.
De deltagende interessenter var på første Advisory board møde blevet forespurgt om medfinansiering,
men havde ikke mulighed for at afsætte midler i år. Allerede på næste møde bedes deltagerne overveje medfinansiering til næste Manifesta. Dette af hensyn til involveringen og ejerskabet.
Advisory Board omdøbes til Manifesta Board for at afspejle den commitment, som udvalget ønsker fra
de øvrige deltagende interessenter.
5. design.nu: Kritisk magasin for dansk kunsthåndværk og design,
Oplægget blev grundlæggende positivt modtaget. Udvalget havde kommentarer til oplægget fra
design.nu og ønskede at overdrage kommentarerne direkte til Chefredaktøren.
Udvalget besluttede at
- afsætte 500.000 DKK i 2016 og 500.000 DKK i 2017 under forudsætning af den kommende
Finanslovs overordnede bevilling til Statens Kunstfond og under forudsætning af at revideret
oplæg og finansieringsplan fra Design.nu lever op til udvalgets forventninger
- invitere chefredaktøren til et udvalgsmøde med henblik på dialog og forventningsafstemning.
6. Strategi: Faget Håndværk og Design
Dette punkt udskydes til næste møde
7. Nyt fra bestyrelsen
Astrid Krogh orienterede fra bestyrelsesmødet. Der er behov for at udvalget formulerer deres input
til bestyrelsens kommunikationsstrategi vedr. Statens Kunstfonds eksistensberettigelse. Udvalget
besluttede at mødes privat for at drøfte dette emne.
8. Meddelelser
a. Fra udvalg
Astrid Krogh orienterede om sin deltagelse på Slots- og Kulturstyrelsens årlige ”Internationalt kulturseminar” for de danske repræsentationer i udlandet.
b. Fra sekretariat
Sekretariatet oplyste, at der nu er slået to nye stillinger op, der vedrører udvalget. En internt opslået stilling som sekretær for udvalget og en ekstern stilling, der er møntet på en kunstfaglig
medarbejder på designområdet.
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9. Beslutninger siden sidste møde
Intet nyt
10. Post til udvalget (blev omdelt)
11. ICOM
Ansøgningerne blev modtaget. Resterende udvalgsmedlemmer kan sende ansøgningerne til sekretariatet.
12. Orientering om puljen International Research Visit
Orienteringen blev taget til efterretning.
13. Økonomi
Udvalget diskuterede og godkendte økonomioversigten
14. Næste møde
Udvalget besluttede, at mødet næste gang blev forlænget så mødet varer 9-16.
Der indkaldes særskilt til et møde vedrørende Japan.
23. september

Ordinært møde

kl. 9-16

03. oktober

kl. 9-16

04. oktober

Behandlingsmøde (+ andre sager i begrænset
omfang)

18. november

Ordinært møde

kl. 9-14

uge 48 (28.11.-2.12.)

Infomøder

15. Eventuelt
Intet under dette punkt.
16. Mødets gang
Intet under dette punkt.

kl. 9-16

