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REFERAT
Til stede fra udvalget:
Thomas Harder (formand), Kristina Stoltz (næstformand), Jakob Levinsen.
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Ingen afbud.
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Nordstrand og Maria Kjeldsen (punkt 9), Pia Sobieski (punkt 13), Søren Beltoft (punkt 5).
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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
2. Økonomi
Sekretariatet orienterede kort om økonomien.
3. Meddelelser
Thomas Harder orienterede fra mødet i repræsentantskabet. Referat sendes til udvalgets medlemmer.
Sekretariatet orienterede om aktiviteter siden sidste møde: Bologna bogmesse, London bogmesse og
udgivelse af Danish Literary Magazine, der nu har en selvstændig udgivelse om børnelitteratur i foråret.
Desuden meddeltes følgende datoer:
-

Statens Kunstfonds årlige seminar, som finder sted den 27. og 28. oktober.

-

Seminar om selvudgivere, som finder sted den 22. april i Kulturstyrelsen.

-

Afslutning af udvalgets digitale initiativ den 13. maj i Kulturstyrelsen.

4. Beslutninger siden sidste møde
Udvalget blev orienteret om beslutninger truffet på mail siden sidste møde.
-

SKLP10.2014-0464

5. Sommerskole
Udvalget blev orienteret om foreløbigt program og antal deltagere.
Sekretariatet sender opdateret program med navne på oplægsholdere og liste over deltagende oversættere.
6. To henvendelser fra Dansk Forfatterforening
Udvalget tog stilling til to henvendelser fra Dansk Forfatterforening om ønsket ændring i praksis i forhold til forfatterforeningens kursusvirksomhed samt foreningens samlede muligheder for ansøgning.
Udvalget besluttede at fastholde den nuværende praksis.
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7. Henvendelse vedr. flere oversættere om samme værk
Udvalget diskuterede henvendelsen og besluttede, at oversætterpar, hvor den ene ikke kan dansk, og
hvor den anden oversætter ikke har modtagesproget som modersmål, ikke er nogen hindring for at
søge om støtte.
8. Børnebogsudstillingen
Det blev besluttet at betale for transporten af børnebogsudstillingen til den danske ambassade i Chile.
Bevillingen på 25.000 kr. til transport tages af den tidligere afgivne bevilling til formålet.
9. De generelle midler
Der var til fristen modtaget 143 ansøgninger.
Følgende sager blev behandlet under reglerne for inhabilitet:
Thomas Harder: SKLP10.2015-0075
Jakob Levinsen: SKLP10.2015-0138
Udvalget behandlede puljen.
Udvalget tildelte i alt 2.128.301 kr. i støtte til 76 ansøgere (53 %).
Udvalget bad om oplæg til nye kriterier og afslagsbegrundelser til førstkommende møde.
10. Nordiske midler
Der var til fristen modtaget 13 ansøgninger.
Udvalget behandlede puljen.
Udvalget tildelte i alt 145.588 kr. i støtte til 10 ansøgere (76 %).
11. Litterære arrangementer og markedsføring i udlandet
Der var til fristen modtaget 10 ansøgninger.
Udvalget behandlede puljen.
Udvalget tildelte i alt 201.455 kr. i støtte til 7 ansøgere (70 %).
12. Oversætterpuljen
Der var til fristen modtaget 84 ansøgninger.
Følgende sager blev behandlet under reglerne for inhabilitet:
Thomas Harder: SKLP14.2015-0051
Jakob Levinsen: SKLP14.2015-0065
Udvalget behandlede puljen.
Udvalget tildelte i alt 999.646 kr. i støtte til 60 ansøgere (71 %).
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13. Rejselegater
Der var til fristen modtaget 109 ansøgninger.
Følgende sager blev behandlet under reglerne for inhabilitet:
Thomas Harder: SKLP13.2015-0046 og SKLP13.2015-0103.
Udvalget behandlede puljen.
Udvalget tildelte i alt 629.010 kr. i støtte til 36 ansøgere (33 %).
14. næste møde
Udvalgets næste møde er den 23. juni.
På mødet behandles Oversætterpuljen, Nordiske oversættelser, Litterære arrangementer og markedsføring i udlandet og Pulje for oversætternetværk.
Desuden blev det aftalt, at kriterier og afslagsbegrundelser for De generelle midler diskuteres efter
sekretariatets oplæg på mødet.
Sekretariatet præsenterer desuden statistik for tildelinger jf. årsberetningen.
Udvalget skal beslutte hvor Oversætterprisen skal overrækkes.
15. Eventuelt
Intet til dette punkt.

