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Statens Kunstfonds
Projektstøtteudvalg for Litteratur
Møde nr. 13
Mødedato: 4. december 2015
Tidspunkt: kl. 9.00 – 13.00
Sted: Lokale 1

REFERAT
Til stede fra udvalget:
Thomas Harder (fm), Jakob Levinsen, Kristina Stoltz
Afbud fra udvalget:
Ingen afbud
Til stede fra Kulturstyrelsen, herunder referent:
Marie Husted Dam (ref.), Annette Bach, Lars Theil Münster (punkt 4 og 6), Jeppe Naur Jensen (punkt
4), Søren Beltoft (punkt 9).
Godkendt af udvalget den: Godkendt på mail den 11. december 2015

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Nyt fra bestyrelsen
Sager til behandling:
3. Budget og aktivitetsplan for 2016
4. Afslutning af Viden om litteratureksport
5. Researchpuljen
6. Kommunikation
7. Meddelelser
8. Næste møde – planlægning af mødet den 25. januar
9. Eventuelt
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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt. Behandling af ansøgning fra debutantfestivalen i Kiel blev behandlet
under punkt 9.
2. Nyt fra bestyrelsen
Formanden refererede fra bestyrelsesmødet. Udvalget vil modtage bestyrelsens referat på mail.
3. Budget og aktivitetsplan for 2016
Sekretariatet orienterede om de kommende besparelser i Kulturstyrelsen og dets konsekvenser i forhold til sekretariatsbetjening, som havde givet anledning til en sammenlignende øvelse på tværs af
udvalg i forhold til sekretariatsbetjening af Statens Kunstfond.
Udvalget godkendte budgettet og aktivitetsplanen, herunder oplægget til, at udvalget fremover, i lighed
med øvrige udvalg, betaler for de anvendte ressourcer i forbindelse med produktion af fagspecifik
kommunikation som Danish Literary Magazine og det internationale nyhedsbrev. Hermed indhøstes
de besparelser som er nødvendige, og udvalget kan holde samme aktivitetsniveau fremover.
Udvalget besluttede desuden, at man vil have kortlagt Forfattercentrum med henblik på en evaluering
af ordningen. Udvalget ønskede også, at sekretariatet kommer med en beskrivelse af, hvordan DLM
sammensættes og hvordan værkerne udvælges. Dette er også med henblik på at evaluere magasinets formål og effekt.
Produktionsstøtte til oversatte værker skal fremover søges i Oversætterpuljen og udgår af De generelle midler.
4. Afslutning af Viden om litteratureksport
Udvalget godkendte, at projektet fortsættes i 2016 og at der afsættes 100.000 kr. til formålet.
5. Researchpuljen
Udvalget godkendte ændringerne i Researchpuljen.
6. Kommunikation
Udvalget godkendte forslaget til kommende nyheder samt det nye internationale nyhedsbrev og orienterede sig i fondens kommunikationsstrategi.
7. Meddelelser
Sekretariatet orienterede om den forestående fusion mellem Styrelsen for Slotte og Kulturejendomme
og Kulturstyrelsen. Den nye styrelse kommer til at hedde Slots- og Kulturstyrelsen og den nye direktør
er Jesper Hermansen. Desuden sammenlægges Litteraturkontoret med DEFF i en ny enhed i styrelsen.
8. Næste møde
Næste møde afholdes den 25. januar i Kulturhuset Islands Brygge. Der udsendes særskilt materiale til
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mødet ca. 8 dage før mødet. På mødet behandles bl.a. prisoverrækkelsen af den Danske Oversætterpris samt udvalgets priser generelt.
9. Evt.
Sekretariatet havde modtaget en ansøgning fra Debutantfestivalen i Kiel, om at pege på en kandidat til
festivalen. Udvalget pegede på 1. Sabina Erbillor, 2. Morten Pape.

Marie Husted Dam

