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Møde nr. 32
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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

Side 2

2. Japan 2017 - status
Signe orienterede om status for projektet og omdelte et udkast til puljebeskrivelse / Open Call, som
blev drøftet.
Udvalget tilkendegav, at målet er at opnå en reel kulturudveksling, hvor man som udøvende virkelig
lærer nyt og får etableret kontakter i Japan. Der ønskes en åben og enkel proces.
Efter et par justeringer blev puljebeskrivelsen godkendt. Puljen bliver nu slået op med ansøgningsfrist
den 10. januar 2017. Ansøgningerne forventes behandlet på et udvalgsmøde i uge 5.
Det blev besluttet at afsætte 39.000 kr. ekstra til dækning af rejseudgifter for Cecilie Manz svarende til
3 ekstra rejser. Udgiften afholdes foreløbig inden for projektets budget.
Afslutningsvis orienterede Signe om andre kunsthåndværk- og designrelaterede Japan aktiviteter i
2017.
3. Strategi og arbejdsplan – status
Arbejdsplanen blev gennemgået.
Særligt blev projektet Kunsthåndværk og Design i Folkeskolen drøftet, og det blev aftalt at bede om et
møde med kulturministeren sammen med formanden for legatudvalget. Det blev også aftalt at sende
rapporten fra juni 2016 ”Initiativer til samarbejde mellem kunsthåndværkere, designere og undervisning i Håndværk og Design” til Folketingets Kulturudvalg og at bede om foretræde for udvalget.
Besøgslisten vil blive opdateret og drøftet på et kommende udvalgsmøde. Sara Thetmark er ny projektleder. Det blev besluttet at invitere Kari Korkman. Astrid mødes med Matilda McQuaid i New York i
uge 45.
Udvalget udtrykte ønske om at modtage en status på Chart.
Der vil blive udarbejdet et oplæg om igangsætning af initiativer vedr. nordisk samarbejde, som vil blive
drøftet på næste udvalgsmøde.

4. Drøftelse af Statens Kunstfonds dialogmøde den 8. november
Formanden kan desværre ikke deltage, men de øvrige udvalgsmedlemmer deltager.
Det blev drøftet, hvilke politiske budskaber på kunsthåndværk og designområdet, det er vigtigst at
fremkomme med til dialogmødet.
5. Information til potentielle puljeansøgere

Side 3

Det blev besluttet at bruge åbningen af Manifesta torsdag den19. januar som anledning til også at
informere om udvalget og puljerne (ca. 10 min) i forhold til årets første ansøgningsrunde.
Informationsmøder i forhold til efterårets ansøgningsrunde vil der blive taget stilling til på et kommende
udvalgsmøde.
6. Beslutninger siden sidste møde
Intet under dette punkt.
7. Næste møde
Næste møde er fredag den 18. november kl. 9-12.
8. Eventuelt
Fristen for ansøgninger til puljerne er nu fastsat til den 6. februar 2017. Der forventes afholdt uddelingsmøder den 23. og 24. marts 2017.
Formanden orienterede om baggrunden for bestyrelsens beslutning om, at medlemmer af udvalg ikke
kan søge om legater i den periode, hvor de sidder som medlemmer af udvalget.
Udvalget udtrykte ønske om at skrive en kronik, som både projektstøtte- og legatudvalget er medunderskrivere af. Kronikken skal handle om besparelserne på designuddannelserne, herunder nedlæggelse af tekstil-linjen på Danmarks Designskole. Medlemmerne sender input til kronikken til sekretariatet, der laver et udkast.

