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Side 2

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
2. Økonomi
Bestyrelsen bekræftede jf. den forudgående drøftelse på mødet d. 2. juni:
− At der afsættes 100.000 kr. til dialogmødet på Christiansborg d. 8. november 2016 og 100.000
kr. til den interne temadag for udvalg og repræsentantskab d. 11. november 2016.
Den efterfølgende økonomiorientering blev taget til efterretning.
3. Nyt fra udvalgene
Bestyrelsen foretog en bordrunde, hvor formændene hver især orienterede om aktuelle emner og
problemstillinger i deres udvalg.
4. Kommunikation: Aktuelle sager og initiativer mv.
Bestyrelsen fulgte op på de seneste pressehistorier om Statens Kunstfond og drøftede kommende
kommunikationsinitiativer, særligt i relation til de kommende finanslovsforhandlinger.
5. Besøg af Frederik Tygstrup: Status på forskningsprojekt om kunstens betydning
Frederik Tygstrup (professor, Københavns Universitet) orienterede om status på forskningsprojektet
om kunstens betydning, som bestyrelsen igangsatte i 2015.
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
6. Oplæg om projektmodning i forbindelse med større kommunikationstiltag (advocacy)
Bestyrelsen besluttede:
− At afsætte 100.000 kr. til projektmodning i forbindelse med det kommende kommunikationsprojekt (advocacy).
Styrelsen vil på denne baggrund indlede en dialog med mulige samarbejdspartnere med henblik på en
projektmodning, som skal bidrage til at kvalificere en egentlig projektbeskrivelse, der kan danne
grundlag for indhentning af et eller flere tilbud. Bestyrelsen vil på næste møde få forelagt en nærmere
projektskitse.
7. Opfølgning på fondens deltagelse på Folkemødet og Kulturmødet
Bestyrelsen fulgte op på deltagelsen på Folkemødet på Bornholm og Kulturmødet på Mors. Der blev
umiddelbart givet udtryk for, at det er godt at være begge steder, men bestyrelsen skal på et senere
møde diskutere nærmere, hvordan deltagelsen skal foregå i 2017. Deltagelsen kan eksempelvis integreres med det det større kommunikationstiltag, jf. pkt. 6.
8. Udvalgenes støttepraksis i forhold til studerende
Bestyrelsen besluttede følgende om udvalgenes støttepraksis i forhold til studerende:
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−

At studerende på kunstneriske grunduddannelser (skal præciseres nærmere) ikke kan søge
legater og stipendier inden for den kunstart, hvor deres studie foregår.

−

At projektstøtteudvalgene for hver enkelt pulje selv kan beslutte, om de på samme måde som
legatudvalgene vil afskære studerende (på kunstneriske grunduddannelser).

Styrelsen sørger for den nærmere præcisering og udmøntning af disse beslutninger i ansøgningsvejledningerne på kunst.dk.
9. Praksis for håndtering af inhabilitet samt orientering om udvalgenes inhabilitetssager i 1.
halvår 2016
Bestyrelsen drøftede den hidtidige beslutning fra 2014, hvor bestyrelsen henstiller til, at medlemmer af
legatudvalgene ikke søger eget udvalg.
Bestyrelsen besluttede herefter:
− At henstille til at ingen udvalgsmedlemmer i Statens Kunstfond (både projektstøtteudvalg og
legatudvalg) fremover søger om arbejdslegater/-stipendier, mens de selv sidder i udvalg.
Bestyrelsen vil på et senere møde fortsætte diskussionen om, at medlemmerne skal have mulighed
for at fortsætte deres kunstneriske virke, mens de sidder i udvalg, og derfor skal kunne deltage i
Kunstfondsstøttede projekter og aktiviteter. På den anden side er der hele tiden brug for at have fokus
på fondens legitimitet udadtil.
Bestyrelsen tog herefter orienteringen om udvalgenes inhabilitetssager i 1. halvår 2016 til efterretning.
10. Meddelelser
Styrelsen orienterede om, at der i oktober vil blive udsendt et spørgeskema til alle medlemmer af Statens Kunstfond, hvori medlemmerne bliver bedt om at svare på en række spørgsmål om, hvordan de
oplever styrelsens sekretariatsbetjening af deres udvalg.
11. Næste møde, herunder besøg af kulturministeren
Næste møde er torsdag d. 13. oktober, kl. 10.00-16.00 (kulturministeren deltager fra kl. 15.15-15.45).
Det undersøges, om det er relevant at flytte mødet til Schäffergården, hvor der d. 13-.14. oktober afholdes en mindre konference for forskere i relation til forskningsprojektet, jf. pkt. 5.
12. Eventuelt
Intet under dette punkt.
13. Mødets gang
Der havde været for lidt tid til de vigtige punkter.
Overvej om ”Nyt fra udvalgene” skal lægges senere på dagsordenen.
Jesper Smed Jensen

