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Statens Kunstfonds
Projektstøtteudvalg for Litteratur
Møde nr. 1
Mødedato: 22.1.2014
Tidspunkt: Kl. 9.30 – 13.00
Sted: Lokale 1

REFERAT
Til stede fra udvalget:
Thomas Harder (formand), Kristina Stoltz og Jakob Levinsen
Afbud fra udvalget:
Ingen afbud
Til stede fra Kulturstyrelsen, herunder referent:
Annette Bach og Marie Dam
Godkendt af udvalget den: Godkendt på mail den 1.2.2014
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8. Planlægning af internat (internationale opgaver, litterære priser…)
9. Næste møde: Internat den 10-11. marts
10. Eventuelt
11. Mødets gang

Side 2

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt. Der blev tilføjet et punkt ”behandling af ansøgning om residencyophold”. Materiale var udsendt på mail. Der var 5 ansøgere til forårets ophold på point B.
Udvalget prioriterede blandt ansøgerne og valgte den der opfyldte flest af puljens fastlagte kriterier.
2. Meddelelser
Sekretariatet orienterede om Jes Steins udtræden af Legatudvalget.
3. Opsætning af iPad, adgangskode
Udvalget fik udleveret adgangskoder og vejledning i opsætning af Good Reader.
4. Gennemgang af puljer
Sekretariatet gennemgik udvalgets puljer. Udvalget var enigt om, at overtage det afgåede udvalgs kriterier og frister ved den første uddeling. Herefter vil man i udvalget tage stilling til puljerne og deres kriterier. Puljer der fortsætter er: Oversætterpuljen, Nordiske oversættelser
(bevilling fra NMR), Prøveoversættelser, Markedsføringspuljen, De generelle midler, Researchpuljen, Forfattercentrum, Børn og unges møde med forfattere og illustratorer.
Sekretariatet udarbejder til næste møde et forslag til en puljebeskrivelse for Rejselegater.
DIVA-ordningen og residencyordningen vil udvalget tage stilling til sammen med Litteratur- og
Personudvekslingspuljen og de hertil hørende residency ordninger.
Udvalget diskuterede Dramatikpuljen, som tidligere var et samarbejde mellem Scenekunstudvalget og Litteraturudvalget. Udvalget var ikke umiddelbart indstillede på at videreføre samarbejdet, før man havde diskuteret det mere indgående.
5. Årsplan
Datoerne for årets møder blev vedtaget.
6. Planlagte aktiviteter
Sekretariatet gav en foreløbig gennemgang af de planlagte aktiviteter for 2014.
7. Økonomi
Udvalget orienterede sig i vedlagte budget, men vil træffe næremere beslutninger herom på
mødet den 10-11. marts.
8. Planlægning af internat
Udvalget blev enige om at dele internatet i to temaer: Det internationale område og det nationale område. Sekretariatet udarbejder forslag til dagsorden med formanden.
9. Næste møde
Internat den 10-11. marts
10. Evt.
Formanden informerede om, at han er inviteret til møde i Det danske Institut i Athen og at der i
den forbindelse overrækkes en oversætterpris.
Sekretariatet videreformidlede en invitation fra Litt Talk til udvalget.
11. Mødets gang
Intet til dette punkt.

