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1. Godkendelse af dagsorden
Udvalget godkendte dagsordenen
2. Økonomi
Udvalget orienterede sig i økonomioversigten for resten af året.
Næste år vil udvalget have en mio. kr. mere i budgettet, da bevillingen til DSL ophører.
Udvalget besluttede at flytte 100.000 kr. fra SKLP50 til SKLP16 (Litteratur- og personudvekslingspuljen).
3. Nyt fra bestyrelsen
Der har ikke været bestyrelsesmøde siden sidste udvalgsmøde.
4. Efterårets aktiviteter og 2016
Aktiviteterne blev gennemgået for efteråret. Udvalget indledte diskussion af aktiviteterne for næste år.
Blandt andet Kina, hvor udvalget er enigt i, at man skal fortsætte indsatsen i et eller andet omfang.
Udvalget fortsætter diskussionen på mødet i slutningen af november, hvor man beslutter budget og
aktiviteter for 2016. Udvalget blev desuden orienteret om de nordiske landes fokus i det kommende år.
De har fokus på de engelsktalende lande samt Kina. Sekretariatet afventer desuden en tilbagemelding
fra nordisk Ministerråd angående et kommende Nordic Cool.
De danske forlæggere deltog ugen før i et dialogmøde med sekretariatet. Her fremkom forlagene med
ønsker om et besøgsprogram i Polen, besøgsprogram i Kina og enkelte havde ønsker om New York.
Forlagene udviste generel opbakning til udvalgets strategi.
5. Kriterier og afslagsbegrundelser – udvalgets administrative puljer
Researchpuljen – Udvalget besluttede at ændre kriterierne til max 2 deltagere i højst 4 dage.
Evaluering af puljen Børn og unges møde med forfatteren på skolen vil blive evalueret på et kommende møde.
6. De generelle midler – revideret puljebeskrivelse
Udvalget tiltrådte den reviderede puljebeskrivelse for De generelle midler. Udvalget besluttede desuden at flytte pulje til forfatteres ytringsfrihed over i De generelle midler samt midlerne fra puljen, som er
100.000 kr. Dette vil effektivisere administrationen, give ansøgerne to årlig frister og mulighed for en
bredere støtte i den større pulje.
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7. Pulje til forfatteres ytringsfrihed
Kristina Stoltz var inhabil i behandlingen af flere af ansøgningerne og man besluttede derfor at hun
ikke skulle deltage i behandlingen af nogen af ansøgningerne. Der var 7 ansøgninger i puljen og
100.000 kr.
Udvalget behandlede puljens ansøgninger og gav 2 afslag og 5 tilsagn.

8. Sommerskole
Udvalget tog evalueringen til efterretning og glædede sig over de meget positive tilbagemeldinger.
Udvalget vil på et kommende møde diskutere forslag til en kommende sommerskole i 2017 mere indgående.
9. Afslutning af det digitale projekt
Udvalget har afsluttet det treårige projekt om den digitale billedbog. Udvalget havde derfor inviteret
Simon Løvind fra DFI og Thomas Vigild, konsulent fra DFI og projektleder, til at diskutere fremtidige
muligheder for samarbejde. DFI og udvalget mente, at man kunne mødes om et samarbejde, dels om
faglige arrangementer, som kan finansieres i fællesskab, dels om støtte til projekter.
Sekretariatet arbejder videre med konkrete forslag.
10. Kriterier og afslagsbegrundelser – udvalgets øvrige puljer
Netværkspulje for oversættere – Udvalget besluttede at maksgrænsen på to oplægsholdere fjernes.
Udvalget besluttede desuden at ophæve ansøgningsfristerne og behandle ansøgningerne på mail
løbende.
Oversætterpuljen – Udvalget besluttede, der kan søges om oversættelse af dramatik begge veje. Det
er det opførende teater, der kan søge om støtten.
Oversætterpuljen – ændring af puljebeskrivelsens ordlyd
Sådan vurderes din ansøgning: Kvalitet af oversættelsen: ”En indholdsmæssig og stilistisk dækkende
gengivelse af originalen”
Kvalitet af værket: Kvalitetsbeskrivelsen fra De generelle midler gengives i Oversætterpuljen.
11. Mødekalender
Udvalget besluttede følgende mødedage for 2016:
25. januar
29. marts
30. marts
14. juni
29. august
26. oktober
27. oktober
28. november
29. november
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12. Løbende sager
−

Henvendelse Kerri Pierce om støtte fra puljen Oversætternetværk – udvalget gav tilsagn på
ansøgningen til 6 ansøgere (ca. 30.000 kr.). Midlerne bevilges fra sKLP50 – Netværkspulje for
oversættere.

−

Henvendelse fra de danske komite-medlemmer i Nordisk Ministerråds Litteraturpris-komite, Lilian Munk Rösing og Lasse Horne Kjældgaard om støtte til supplement af honoraret fra Nordisk Ministerråd for arbejdet med indstillinger til Nordisk Råds Litteraturpris. – Udvalget imødekom ikke ansøgningen, da man mente, at det ikke er fondens opgave at supplere vederlag
for andre organer.

−

Henvendelse fra Det Danske Kriminalakademi om støtte til Harald Mogensen-prisen. – Udvalget imødekom ikke ansøgningen, da udvalget ikke mente, at man kunne afholde driften af
endnu en pris.

13. Meddelelser
Sekretariatet orienterede
•

om styrelsens budget i de kommende år

•

Styrelsens omflytning var afsluttet og på plads

•

om anmodning om aktindsigt fra DR

14. Næste møde
Udvalget har uddelingsmøde den 3. og 4. november.
15. Evt.
Intet til dette punkt.

