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1. Godkendelse af dagsorden
Der blev tilføjet ”Seminar om selvudgivere” til punkt 13. Herefter blev dagsordenen godkendt.
2. Økonomi
Sekretariatet gennemgik budgettet for 2015 og udvalget orienterede sig i posterne.
3. Statens Kunstfonds bestyrelse
Thomas deltog ikke i bestyrelsesmødet.
Sekretariatet kunne oplyse, at bestyrelsen har igangsat et arbejde, der skal sætte fokus på den digitale kunst indenfor de enkelte kunstområder. Projektstøtteudvalget for Litteratur har allerede fokus på
området i form af tre storyJams i samarbejde med DFI. Et initiativ, der blev igangsat af det nu afgåede
Kunstråds Litteraturudvalg, og som det nuværende Projektstøtteudvalg har overtaget og besluttet at
gennemføre.
4. Nyt fra sekretariatet
Sekretariatet orienterede om at medarbejdere fra sekretariatet i sidste uge deltog i det årlige nordiske
møde, som blev afholdt i Torshavn. Her blev der diskuteret fælles nordiske projekter, bl.a. i Kina, London bogmesse og Shanghai. Desuden forhandlede man fordelingen Nordisk Ministerråds oversættelsesmidler. Danmark modtager ca. 350.000 kr. til internordisk oversættelsesstøtte i 2015. Samtidig
videreføres ca. 130.000 kr. uforbrugte midler fra 2014.
5. Best European Fiction
Best European Fiction er en samling af noveller og romanuddrag fra europæiske lande. De udgives i
bogform. De lande, der støtter publikationen, er repræsenteret. Udvælgelsen sker i redaktionen på
forlaget Dalkey Archive Press i England og USA.
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Statens Kunstråds Litteraturudvalg har i de forgangne år støttet publikationen Best European Fiction,
senest med 10.000 kr. i 2012 til 2014-udgivelsen og med 14.000 kr. i 2013 til 2015-udgivelsen. Der var
nu indkommet forespørgsel om eventuelt tilsagn vedr. 2016-udgivelsen.
Udvalget imødekom ansøgningen, men vil bede om en rapport for de seneste to numre.
6. Puljen for de fremmedsprogede
Thomas Harder var inhabil pga. privat relation og deltog derfor ikke i behandlingen af puljekriterierne
for puljen.
Ansøgningsrunden i 2014 tydeliggjorde, at der er behov for en revidering af puljebeskrivelsen, således
at det bliver tydeligt, hvem der kan ansøge, og på hvilket grundlag tilskud gives.
Udvalget tiltrådte sekretariatets forslag til tydeligere puljekriterier med den tilføjelse, at det øverst i
puljebeskrivelsen fremhæves, at der er krav om, at værkerne er tilgængelige på de danske folke- og
skolebiblioteker.
7. Henvendelse fra Det Poetiske bureau
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Litteratur bevilgede ved behandlingen af De generelle
midler i efteråret 2014 40.000 kr. til Det poetiske bureaus gennemførelse af Poetisk Tirsdag.
Ansøgningen om tilskud på 70.000 kr. blev indledende behandlet på mødet den 28. oktober 2014,
hvorefter udvalget udbad sig en bekræftet liste over deltagende forfattere. Ansøgningen blev endeligt
behandlet vedlagt denne liste på møde den 24. november 2014 med bevilling.
Udvalget tiltrådte ændringerne i programmet for Poetisk Tirsdag.
Udvalget besluttede desuden, at man fremover vil prioritere hårdere blandt ansøgere, således at der
gives færre, men højere tilsagn. Desuden vil man præcisere overfor tilskudsmodtager hvorledes et
delvist tilsagn kan anvendes i det givne projekt.
8. Børnebogsudstillingen
Den Danske Ambassade i Santiago de Chile har af Statens Kunstråd fået bevilget 200.000 kr. til en
udstillingsturne i 2015. Ambassaden ønsker nu at ændre datoen for modtagelsen af udstillingen.
Udvalget skulle tage stilling til om udstillingen skulle sendes til Chile snarest muligt og dermed lade
ambassaden varetage opbevaringsudgifterne indtil den skal turnere i Chile.
Udvalget besluttede at annullere bevillingen, da udstillingsturneen er udskudt for længe, og fordi udvalget vurderede, at udstillingen er forældet. Ambassadens bevilling på 200.000 kr. annulleres.
9. Sommerskole
Sekretariatet gennemgik status for projektet.
Udvalget kommenterede og kom med forslag til oplægsholdere og workshops. Sekretariatet noterede
sig forslagene og arbejder videre med projektet. Det blev aftalt, at sekretariatet løbende sender en
statusrapport til udvalget.
10. Det digitale seminar
Gennem to StoryJams og et seminar (StoryTalk) er det hensigten, at kunstnerne, uanset ophav og
medie, sammen finder nye brugbare løsninger, så forlag, forfattere, grafikere og spilskabere sammen
skaber fremtidens danske digitale litteratur og/eller spil med stærkt internationalt eksportpotentiale.
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Der er blevet gennemført StoryJam i november 2013 og StoryTalks i maj 2014. StoryJam 2 med gennemførelse 8.-10. maj 2015 med 50 deltagere. Udvalget inviteres til præsentation 13. maj kl. 14
Thomas vil forsøge at deltage i præsentationen den 13. maj.

11. Den danske Oversætterpris
Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg har sin egen oversætterpris, som normalt uddeles en gang
årligt til en udenlandsk forlægger eller oversætter af dansk litteratur. Formålet er at hædre og sætte
fokus på forlæggeres og oversætteres arbejde med formidling af dansk litteratur i udlandet.
Udvalget diskuterede mulighederne for uddeling af oversætterprisen i 2015.
Udvalget besluttede, at sekretariatet på et kommende møde skal præsentere et overblik over oversætterlandskabet i Norge, Sverige og Island. Man vil herefter træffe beslutning om sprogområde.
12. Kritiker- og Brandesprisen
Statens Kunstfons Projektstøtteudvalg for Litteratur støtter Kritiker- og Brandesprisen med prisbeløb
og afholdelse. Der var nu indkommet forespørgsel om eventuelt tilsagn vedr. støtte til et arrangement
på Hovedbiblioteket.
Udvalget besluttede at give afslag på ansøgningen med den begrundelse, at man mente at den inviterede kreds af paneldeltagere i år og forrige år er for snæver.
13. Seminar om de private fonde
Udvalget besluttede at man ikke vil afholde et seminar om private fonde i øjeblikket.
Herefter diskuterede udvalget oplæg til seminaret om selvudgivere, som afholdes i samarbejde med
Bog- og Litteraturpanelet. Sekretariatet noterede forslag. Jakob Levinsen deltager i planlægningsmøde den 20. februar sammen med panelet og medarbejdere fra sekretariatet.
14. Meddelelser
Sekretariatet havde modtaget en henvendelse fra DLI om at støtte med udvalgsdeltagelse og to pladser á 2.500 kr. Udvalget imødekom ansøgningen med sponsorstøtte på 2 x 2.500 kr. svarende til to
pladser. Udvalget vil gerne deltage i arrangementet, når det kan lade sig gøre, men kan ikke forpligte
sig på at deltage fast hvert år. Tilsagnet gives som sponsorat.
Udvalget fik forelagt aktivitetsoversigt for det kommende år og tiltrådte aktiviteterne, herunder opfølgningsplan for satsningen i Kina, forlæggerbesøgsprogrammer, digitalt seminar og sommerskole.
Sekretariatet præsenterer projektplaner løbende på de kommende møder i udvalget.
15. Næste møde
Næste møde afholdes den 14. og 15. april, hvor der er uddelingsmøde.
16. Eventuelt
Intet til dette punkt

