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Side 2

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Beslutninger siden sidste møde
Formanden orienterede fra dialogmødet vedr. bestyrelsens beslutning om at henstille til udvalgene, at
man ikke bør kunne søge legatstøtte i den periode, man selv sidder i et udvalg under Statens Kunstfond. Udvalget tilslutter sig fortsat dette princip, men der er kritik af det i andre udvalg. Beslutningen vil
derfor blive taget op på ny i bestyrelsen på deres møde den 6. december.
IKP har vedtaget en ny, mere fleksibel strategi med gode fokusområder.
3. Nordisk Samarbejde
Sara Thetmark orienterede om styrelsens overvejelser i forbindelse med etablering af et nordisk samarbejde inden for kunsthåndværk og design.
Udvalget tilkendegav, at forslag 1 og 2 (etablering af netværk og en temadag) bør iværksættes nu,
hvorimod stillingtagen til forslag 3 (etablering af nordisk mentorordning) afventer.
4. London Design Festival
Morten Nybo oplyste, at London Design Week er interesseret i at lave et profilprojekt med en eller
flere danske designere.
Det blev aftalt, at medlemmerne sender forslag til danske designere, der ville kunne deltage i festivallen.
5. V & A Ceramics Residency
Morten Nybo orienterede om den kontakt han har haft med V & A i London om et dansk residency
inden for keramik i 2018.
Sekretariatet forelægger udvælgelsesprocessen for udvalget på et kommende møde. Det er V & A der
foretager den endelige udvælgelse på baggrund af et open call.
Det blev besluttet at afsætte 130.000 kr. i 2017-budgettet til formålet.
Det blev aftalt også at undersøge mulighederne for et dansk residency på tekstilområdet.
6. Økonomi
Lone Ravn gennemgik økonomioversigten for 2016.
Det blev besluttet at reservere hele restbevillingen i 2016 til gennemførelse af Mindcraft i 2017.

Side 3

7. Møderække
Forslaget til møderække i 2017 blev gennemgået. Efter et par justeringer blev møderækken godkendt.
8. Meddelelser
En henvendelse fra et privat firma med ønske om evt. overtagelse af Danish Craft Collection blev drøftet. Styrelsen undersøger sagen nærmere.
Dialogmødet med Repræsentantskabet den 11. november blev drøftet. Fremover bør der skabes en
møderamme, der i højere grad tilgodeser deltagernes behov for at tale sammen på tværs af udvalg.
Der var ønske om færre og bedre oplæg, og større afklaring på forhånd af formålet med mødet.
En konkret sag om inhabilitet blev drøftet. Sekretariatet følger op.
9. Næste møde
Næste møde i udvalget er fredag den 27. januar 2017 kl. 9-16.
10. Eventuelt
Intet under dette punkt.
11. Mødets gang
Intet under dette punkt.

