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Statens Kunstfonds Bestyrelse
Møde nr. 3
Mødedato: 2. juni 2016
Tidspunkt: Kl. 10.00 – 16.00
Sted: Lokale 8

REFERAT
Til stede fra bestyrelsen:
Gitte Ørskou (fmd.) (pkt. 5 + 7-13), Astrid Krogh, Bente Dahl, Bente Skjøttgaard, Ditte Maria Bjerg,
Kim Herforth Nielsen (pkt. 1-4 + 6), Kristina Holgersen, Maj-Britt Mathiesen, Michael Madsen, Thomas
Harder, Tomas Lagermand Lundme
Afbud fra bestyrelsen:
Søren Taaning
Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:
Anette Østerby, Jesper Smed Jensen (ref.) og Lise Saunte
Godkendt af bestyrelsen den: 13. juni 2016
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Nyt fra udvalgene
3. Økonomiorientering
4. Orientering om Folkemødet på Bornholm og Kulturmødet på Mors
5. Opfølgning og status på den politiske dialog, herunder om det årlige seminar
6. Oplæg til fælles temadag for alle udvalg og repræsentantskab
7. Oplæg til fondens håndtering af ”det tværgående”
8. Oplæg om mangfoldighed
9. Budget for 2016 – nye aktiviteter og initiativer
10. Meddelelser
11. Næste møde
12. Eventuelt
13. Mødets gang

Side 2

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
2. Nyt fra udvalgene
Bestyrelsen foretog en bordrunde, hvor formændene hver især orienterede om aktuelle emner og
problemstillinger i deres udvalg.
3. Økonomiorientering
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
4. Orientering om Folkemødet på Bornholm og Kulturmødet på Mors
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
Der blev endvidere fremsat ønske om, at fondens arrangement på Folkemødet bliver videodokumenteret.
5. Opfølgning og status på den politiske dialog, herunder om det årlige seminar
Gitte Ørskou orienterede om hendes foretræde for Folketingets Kulturudvalg og om kaffemøder med
kulturordførerne.
Dernæst drøftede bestyrelsen efterårets debatarrangement på Christiansborg, og der blev givet en
række input til den videre planlægning, som koordineres af Gitte Ørskou og Elisabeth Arnold (formand
for repræsentantskabet) i samarbejde med styrelsen. Arrangementet forventes at ligge ultimo oktober
eller primo november.
I forhold til den politiske dialog i øvrigt blev der opfordret til at invitere politikere med på udvalgsmøder.
Der blev også efterspurgt en form for faktaark/pixibog om Statens Kunstfond, som kan bruges til at
understøtte den gode fortælling om Statens Kunstfond.
6. Oplæg til fælles temadag for alle udvalg og repræsentantskab
Bestyrelsen drøftede oplægget til den fælles temadag, og der blev bl.a. opfordret til at give medlemmerne taletid på dagen.
Den endelige dato for arrangementet vil blive udmeldt snarest muligt. Bestyrelsen opfordrede til f.eks.
at lægge temadagen samme dag som det ordinære repræsentantskabsmøde i november.
7. Oplæg til fondens håndtering af ”det tværgående”
Bestyrelsen drøftede en række spørgsmål i forhold til fondens håndtering af det tværgående, herunder
spørgsmål om i hvilken grad fonden selv skal initiere tværfaglige samarbejder, eller om initiativet skal
komme ude fra. Der blev ikke konkluderet endeligt på denne diskussion, men der blev bl.a. opfordret
til, at udvalgsformændene fortsætter dialogen.
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I forhold til den praktiske håndtering af ansøgninger, der går på tværs af kunstarterne, besluttede bestyrelsen i henhold til det udsendte oplæg:
− At ansøgninger til projektstøtteudvalgene fremover altid skal behandles af det udvalg, som
modtager ansøgningen. Ansøgningerne skal dermed ikke længere sendes videre til eventuel
behandling i andre udvalg. Udvalgene kan efter behov vælge at indhente kommentarer til ansøgningen fra et af fondens andre udvalg inden endelig prioritering af ansøgningen.
−
−

At muligheden for at indsende flere legatansøgninger om året til forskellige udvalg fastholdes.
At fjerne omtalen på kunst.dk af legatudvalgenes mulighed for at indhente viden fra en ekstern
ekspert på området i forbindelse med konkrete ansøgninger, da dette ikke sker i praksis.

8. Oplæg om mangfoldighed
Bestyrelsen havde en længere drøftelse af en række spørgsmål i relation til begrebet mangfoldighed,
herunder hvilke problemstillinger der tegner sig, og bl.a. styrelsens muligheder for at understøtte arbejdet, og konkluderede på denne baggrund:
− At tiden ikke umiddelbart er til at udarbejde et charter eller lignende om mangfoldighed i relation til Statens Kunstfonds arbejde.
−

At der i fondens kommunikation bør være mere fokus på mangfoldigheden blandt ansøgere
og i uddelinger mv. Ansøgningsvejledninger og lign. skal også i højere grad signalere, at fondens støttemuligheder er åbne for en mangfoldig ansøgerskare.

−

At der i 2017 sendes et brev til det nye repræsentantskab med opfordring til at tænke mangfoldighed ind som et parameter i forbindelse med udpegningen af nye udvalgsmedlemmer til
Statens Kunstfond, der skal tiltræde 1. januar 2018.

−

At kunstområderne er meget forskellige hvad angår problemstillinger i forhold til mangfoldighed.

−

At de af udvalgene, som finder det relevant, kan vælge at drøfte mere specifikke problemstillinger internt i eget udvalg.

9. Budget for 2016 – nye aktiviteter og initiativer
Bestyrelsen havde en foreløbig drøftelse af, hvad bestyrelsens egne midler i 2016 skal bruges til.
Det blev bl.a. foreslået at arrangere en form for kunstsaloner, artist talks el. lign. for at skabe et møde
mellem kunstnere fra forskellige kunstarter. Der var ikke umiddelbart opbakning til at gå videre med
dette i bestyrelsesregi, men projektstøtteudvalgene kan evt. vælge at gå videre med idéen selv.
Der var opbakning til at få et oplæg på næste møde om en særlig kommunikationsindsats med fokus
på advocacy-tankegangen, hvor der er fokus på, at andre aktører end fonden selv fortæller den gode
historie om Statens Kunstfond.
10. Meddelelser
Gitte Ørskou orienterede kort om den igangværende evaluering af Det Internationale Kulturpanel
(IKP), om Ekstra Bladets aktindsigtsanmodning og om efterårets to planlagte møder med kulturministeren.
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Til næste bestyrelsesmøde vil der blive udarbejdet et oplæg om bl.a. mulighederne for markering af
legatudvalgenes stipendieuddelinger (et emne som var blevet nævnt flere gange i løbet af mødet).
11. Næste møde
Næste møde er torsdag d. 8. september 2016, kl. 13.00-16.00
12. Eventuelt
Intet under dette punkt.
13. Mødets gang
Der var generelt tilfredshed med mødets gang, men opfordring til at køre ”Nyt fra udvalgene” mere
stramt.

Jesper Smed Jensen

