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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
2. Orientering om fondens økonomi
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
3. Produktionsstøtte på billedkunstområdet
Gitte Ørskou orienterede om, at Projektstøtteudvalget for Billedkunst har besluttet at fastholde den
hidtidige praksis på området, som betyder, at foreninger og organisationer mv. ikke kan søge om og få
tildelt produktionsstøtte. Det er således kunstnerne selv, der skal søge om denne støtte. Kunstnergrupper, hvor flere billedkunstnere producerer et fælles værk, kan dog som altid tildeles fælles produktionsstøtte.

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning, og Astrid Krogh orienterede endvidere om, at Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design har besluttet samme praksis som Projektstøtteudvalget for
Billedkunst.
4. Seminar om kunstens rolle i samfundet
Bestyrelsen gav følgende input til Gitte Ørskou, som sammen med Louise Beck indgår i en arbejdsgruppe med medlemmer af repræsentantskabet, der skal stå for planlægningen af seminaret:
- Interessant med en international vinkel på kunststøtten (hvordan gør man i andre lande – udenlandske oplægsholdere)
- Der er fokus på børn og unges møde med kunsten fra mange andre sider (senest kulturministeren),
så det er ikke nødvendigvis det der skal prioriteres på seminaret
- Fokus på hvorfor kunst er vigtig for befolkningen
- Fokus på publikumsudvikling og nye publikumsgrupper (gerne inspiration fra udlandet)
- Det er vigtigt, at politikerne bliver inddraget i seminaret
Bestyrelsen besluttede dernæst at afsætte 500.000 kr. til seminaret. Der er dermed afsat penge til et
”12 til 12”-seminar med overnatning.
5. Status på udvalgenes arbejde
Bestyrelsen havde en længere drøftelse af, hvordan arbejdet går i udvalgene. Der var generelt set
positive tilbagemeldinger, herunder tilfredshed med udvalgenes samarbejde med sekretariaterne, men
der blev også gjort særligt opmærksom på følgende problemstillinger:
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•

I flere udvalg arbejder medlemmerne langt mere end det estimerede timetal angiver, og medlemmernes vederlag står derfor ikke mål med arbejdsindsatsen. Bestyrelsen vil følge denne
problemstilling nøje.

•

Arbejdet har for nogle af udvalgene været hæmmet af store tekniske problemer. Kulturstyrelsen følger op på de problemer, der har været.

I relation til problemstillingen omkring timetallet og det dertil hørende vederlag, er nogle af udvalgene
ved at se på, om de kan arbejde mere effektivt, herunder se på omfanget af de ansøgninger, de modtager. Men den manglende tid medfører også, at der er opgaver, som udvalgene ikke kan løfte, selvom de gerne ville. Dette gælder bl.a. de mere udviklingsorienterede opgaver.
Det blev også bemærket, at udvalgsnavnene ikke er helt dækkende for udvalgenes opgaver, i det
særligt projektstøtteudvalgene laver meget andet end at uddele projektstøtte.
Opmærksomheden på dette skal fortsat være skærpet i dialogen mellem Statens Kunstfonds Bestyrelse og Kulturstyrelsen.
6. Grundlovsfejring i 2015
Gitte Ørskou orienterede om, at arbejdsgruppen, som blev nedsat på sidste møde, har været i dialog
med Kulturstyrelsen om udarbejdelsen af et digitalt festskrift, og at dette arbejde kører efter planen.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
7. Statens Kunstfonds 50-års jubilæum
Bestyrelsen blev orienteret nærmere om det projekt for markering af fondens jubilæum, som arbejdsgruppen, der blev nedsat på sidste møde, har besluttet at gennemføre.
Bestyrelsen besluttede herefter at afsætte 600.000 kr. til projektet. Det betyder, at projektet har en
samlet ramme på i alt 900.000 kr. i det det tidligere Statens Kunstråd og Statens Kunstfonds bestyrelse tilsammen havde afsat 300.000 kr. til jubilæumsaktiviteter.
Morten Stræde orienterede om, at Legatudvalg for Billedkunst har arvet en bogudgivelse om værker i
det offentlige rum, som det tidligere Udvalg for Kunst i det Offentlige Rum satte i gang. Bogen forventes færdig i efteråret.
8. Bestyrelsens arbejde ift. lovmæssigt grundlag
Med henblik på forberedelse af bestyrelsens heldagsmøde d. 10. september 2014, gav bestyrelsen en
række foreløbige input til emner, som kan være interessante at arbejde videre med.
•

Mangfoldighed og interkultur

•

Publikumsudvikling

•

Hvordan undgår man, at kunststøttesystemet former kunsten
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•

Kunst og velfærd - folkeliggørelse af kunsten

•

Udvalgenes rolle – rådgivende eller kun støtteuddelende

•

Kunsten og markedskræfterne

Bestyrelsen ser ikke umiddelbart et behov for en større samlet strategi eller særlige tværgående fokusområder, men tager en nærmere diskussion af dette på heldagsmødet d. 10. september.
9. Størrelsen på treårige arbejdsstipendier
Behandlingen af dette punkt blev udsat til næste møde.
10. Praksis for offentliggørelse af ansøgere
Bestyrelsen tilkendegav, at man bakker op om den nye praksis for offentliggørelse af ansøgere, hvor
oversigterne kan findes som bilag til mødereferaterne, der ligger på kunst.dk.
11. Årsberetning 2014
Bestyrelsen havde en kort indledende drøftelse af rammerne for årsberetningen. Det blev bl.a. nævnt,
at man bør se på formen, f.eks. om den nødvendigvis udelukkende skal være skriftlig.
Bestyrelsen aftaler nærmere om dette på næste møde d. 10. september 2014.
12. Kulturmøde på Mors
Det forventes, at der vil være et antal bestyrelsesmedlemmer til stede på kulturmødet, men der vil ikke
være en nærmere tilrettelagt deltagelse el. lign. fra fondens side.
13. Julefrokost i Statens Kunstfond
Bestyrelsen besluttede, at der skal holdes en samlet julefrokost for alle udvalgsmedlemmer og sekretær/chefer.
Datoen vil blive udmeldt senere.
14. Nyt fra udvalgene
Intet under dette punkt (behandlet under punkt 5).
15. Meddelelser
Intet under dette punkt.
16. Kommunikation og formidling
Intet under dette punkt.
17. Næste møde
Næste møde er onsdag d. 10. september fra kl. 9.30 (heldagsmøde med efterfølgende middag)
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18. Eventuelt
Niels Hvass spurgte til en nærmere udredning af skatteforholdene for modtagere af rejselegater og
anden lignende støtte til rejser. Dette punkt vil blive taget op på et kommende bestyrelsesmøde.
19. Mødets gang
Intet under dette punkt.

Jesper Smed Jensen

