Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Kunsthåndværk og Design
Møde nr. 18
Mødedato: 22. juni 2015
Tidspunkt: 9-15
Sted: Kulturstyrelsen

REFERAT

Til stede fra udvalget:
Astrid Krogh, Boris Berlin, Jesper Moseholm, Morten Løbner Espersen
Afbud fra udvalget:
Bettina Milling Bakdal
Til stede fra Kulturstyrelsen, herunder referent:
Nina Leppänen deltog på mødet under alle punkter (ref.).
Kristian Kastoft deltog i mødet under punkt 2-4.
Arne Høi deltog i mødet under punkt 2-5.
Søren Krogh, Charlotte Malte og Lone Ravn deltog i mødet under punkt 7.
Godkendt af udvalget d.30. juni 2015.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Godkendelse af dagsorden
MINDCRAFT
Kina
Brasilien
Økonomi
Behandling af formidlingsrapporten
Lone Ravn og Charlotte Malte: Design Indaba 2016
Beslutninger siden sidste møde
Nyt fra bestyrelsen
Ansøgninger til behandling
Meddelelser
Status Japan 2017
12. Eventuelt
13. Mødets gang

Side 2

1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
2. MINDCRAFT
Kristian Kastoft orienterede om status for MINDCRAFT 15 og 16. Åbningsdato på Designmuseum
Danmark er d. 17. september.
1. Kina
Kristian Kastoft orienterede om et muligt projekt i Shanghai.
Udvalget besluttede:
- ikke at deltage. Udvalget henviser til puljebeskrivelserne.
2. Brasilien
Kristian Kastoft orienterede udvalget om, at IKP (Internationalt Kulturpanel) har besluttet ikke at finansiere den planlagte Crafts Collection 18-udstilling på museet ACASA i Sao Paolo.
3. Økonomi
- Arne Høi orienterede udvalget om, at afklaring af udvalgets tilskudsmidler afventer udpegning af
ny minister. Arne Høi konstaterede, at det er vanskelige forhold for udvalget at arbejde under, men
holder fast ved, at udvalget ikke kan disponere over den faktiske ramme. Udvalget tog i 2014 en
beslutning om, at reservere 1,3 mio. af 2015-rammen til at dække for de manglende midler i 2014,
således, at de i 2014 planlagte aktiviteter kunne gennemføres. Beløbet er disponeret i foråret
2015. Dette på baggrund af, at udvalget meldte til Kulturstyrelsen i oktober 2014 ikke at kunne acceptere en nedskæring i den størrelsesorden og bad Kulturstyrelsen om at finde en løsning på
problemet sammen med Kulturministeriet. Formanden er i 2014 og i 2015 blevet orienteret om, at
Kulturstyrelsen har drøftet forskellige løsningsmodeller, blandt andet på bestyrelsesmødet i januar
2015. Udvalget understreger, at det er utilfredsstillende, at processen tager så lang tid. Udvalget
orienterer bestyrelsen løbende om sagen.
- Arne Høi orienterede udvalget om fondens og styrelsens samarbejdsmodel, herunder kontorets
ressourcer og brug af eksterne konsulenter.
4. Behandling af formidlingsrapporten
Udvalget besluttede:
- at fortsætte med behandlingen af rapporten på næste møde.
5. Samarbejdsprojekter med Direktionssekretariatet (DS)
Der blev besluttet:
- at nedsætte en arbejdsgruppe om de kunsthåndværk- og designprojekter, som planlægges i
IKP/DS-regi. Lone Ravn opstiller de behov, DS bliver mødt med. Gruppens formål er fagligt at
kvalificere mål, metoder og prioriteringer indenfor arbejdsområdet. Lone Ravn og Arne Høi aftaler
nærmere.
- Sydafrika (Design Indaba 2016, residency-programmer og Open Design/erhvervsfremstød)
Udvalget besluttede:
- ikke at gå økonomisk ind i projektet, men udvalget bakker op om projektet og deltager i projektudviklingen i den ovennævnte arbejdsgruppe.
- Japan 2017
Søren Krogh orienterede om status. Næste besøgsprogram er planlagt til 14.-18. september.
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- Indonesien
Udvalget besluttede:
- at sende en prioriteringsliste over deltagere til DS.
6. Beslutninger siden sidste møde
Der er besluttet:
- at gennemføre to besøgsprogrammer i forbindelse med Sankt Loye-udstillingen i oktober.
7. Nyt fra bestyrelsen
Udvalget besluttede:
– at Nina Leppänen sender udvalgets input til evaluering af den nye Statens Kunstfond til Lise
Saunte.
8. Ansøgninger til behandling
Udvalget besluttede:
- at give tilsagn på 7.500 kr. til SKDP16.2015-0897, International researchbesøg, Gertrud
Steinsvåg.
9. Meddelelser
Jesper Moseholm, som deltog Nordisk Kulturfonds debatarrangement på Folkemødet, orienterede
om arrangementet.
10. Næste møde
Udvalget besluttede:
– at ændre dato for næste møde. Ny dato 31. august.
Mandag d. 31. august, kl. 9-13:30
D. 4.-5. september Paris (Maison&Objet 4.-8/9)
Fredag d. 25. september, kl. 9-15
Mandag-tirsdag d. 5.-6. oktober behandlingsmøde, 9-16 begge dage
D. 26.-27. oktober, Det årlige seminar om kunstens rolle i samfundet
Fredag d. 30. oktober, kl. 9-15
Mandag d. 23. november, kl. 9-15

11. Eventuelt
Intet under dette punkt.
12. Mødets gang
Intet under dette punkt.

