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Statens Kunstfonds
Projektstøtteudvalg for Litteratur
Møde nr. 14
Mødedato: 25. januar 2016
Tidspunkt: kl. 10.00 – 16.00
Sted: Kulturhuset Islands Brygge

REFERAT
Til stede fra udvalget:
Thomas Harder (fm), Jakob Levinsen, Kristina Stoltz (på en Skype-forbindelse)
Afbud fra udvalget:
Ingen afbud
Til stede fra Kulturstyrelsen, herunder referent:
Marie Husted Dam (ref.), Annette Bach

Godkendt af udvalget den: Godkendt på mail den 9. februar 2016.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Økonomi
3. Anmodning om midler til Chile-projekt
4. Aktivitetskalender for 2016
5. Emner til diskussion v. formanden
bilag med diskussionspunkter vedlagt
6. Afholdelse af Den Danske Oversætterpris

Side 2

1. Godkendelse af dagsorden

2. Økonomi
Udvalget tiltrådte fordelingen af midlerne.
Da udvalget i år har en ekstra bevilling på grund af de overskydende midler fra Kunstrådet, vil udvalget af sine øvrige operatørmidler afsætte 600.000 til sommerskole i 2017. De resterende midler skal
anvendes til forhøjelse af puljerne. Udvalget har ikke truffet beslutning om fordelingen, men vil anvende en del til Rejselegater.

3. Anmodning om midler til Chile-projekt
Der gives afslag, da projektet er afsluttet og udvalget fandt, at det var for sent at søge om en ekstra
bevilling.
Efterfølgende er det opklaret, at der ikke var tale om ekstra ansøgning, men blot spørgsmål om deling
af allerede bevilliget sum. Der var således ikke tale om en ansøgning om merbevilling.

4. Aktivitetskalender 2016
Aktivitetskalenderen blev kort gennemgået og foreløbig vedtaget. Deltagelse i Prag, Kina opfølgning
samt Mexico afklares efter dialogforum, hvor Thomas på udvalgets vegne mødes med forlag/agenter
11. februar. Der bliver efterfølgende udsendt endelig aktivitetsplan til godkendelse.

5. Emner til diskussion v. formanden
Udvalget diskuterede på baggrund af den fælles dagsorden en række problematikker.
Herunder besluttede udvalget følgende til opfølgning af sekretariatet:
•

Rejselegater – Det blev besluttet at øge puljens størrelse

•

Forfattercentrum II – et blad, forening eller andet kan søge om midler til honorar til forfatteren,
artikler eller lignende (løbende frist), sekretariatet leverer et forslag til puljetekst og først der besluttes om initiativet skal igangsættes.

•

Forfatterhonorar. En ”husforfatter” på biblioteket, i virksomheden.(initiativ under De generelle midler), sekretariatet leverer et forslag til puljetekst og først der besluttes om initiativet skal igangsættes.

•

Produktionsstøtte til udgifter i forbindelse med et konkret projekt – for dem som har udgifter i forbindelse med arbejdet (Generelle midler, kan søges af forfatteren)
•

Indkøb af materialer, bøger, blade

•

Tolk

•

Udgifter til fagfolk

•

Ordbøger
Sekretariatet leverer et forslag til puljetekst og først der besluttes om initiativet skal igangsættes.

•

Udvalget besluttede at igangsætte evaluering af Forfattercentrum – publikumsantal, betaling, honorar osv. for 2016. Evalueringen foreligger primo 2017.
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•

Udvalget besluttede at igangsætte evaluering af Prøveoversættelsespuljen for 2016. Evaluering
foreligger primo 2017.

•

Udvalget besluttede at igangsætte evaluering af initiativet med at lave omvendte besøgsprogrammer for danske forlag – alle programmer evalueres og resultat fremlægges primo 2017.

Sekretariatet vil konkretise udvalgets ideer og fremlægge konkrete bud på mulige støtteordninger ved
det kommende møde den 29.-30. april.

Desuden diskuterede udvalget deres kompetencer på baggrund af den nuværende sammensætning i
udvalget. Udvalget blev enige om at forsøge sig med en række ”fyraftensmøder” med følgende indhold:
•

Tegneserier - Hvad tegnes der lige nu? Hvad er populært? Hvad er en god tegneserie? Hvordan
er produktionsforholdene? Arbejdsprocesserne?

•

Apps - Bliver de brugt til noget? Hvem køber dem? Er det kun for unge? Hvad med gratis apps?
Hvordan er indtjeningen?

Sekretariatet vil planlægge to fyraftensmøder i løbet af året.

6. Afholdelse af den Danske Oversætterpris
Udvalget besluttede at afholde prisoverrækkelsen i Stockholm. Dato bliver den 29. april (alternativt
den 28. april). Prisen skal profilere dansk litteratur overfor de svenske forlag, der er primær målgruppe
for prisoverrækkelsen. Afholdes gerne på ambassaden, hvis muligt.

Priserne
Udvalget havde en principiel diskussion af de priser, som udvalget betaler og afholder. Udvalget vil
gerne modtage forslag til, hvordan prisfesterne kan afholdes i fremtiden, herunder form, lokalitet og
hvordan giver man dem mere opmærksomhed.
Det gælder Kritikerprisen, Brandesprisen samt Dansk Oversætterforbunds Ærespris.

Marie Husted Dam

