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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.
2. Økonomiorientering
Det blev bemærket, at Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design ikke har fået tilført de 1,3
mio. kr., som udvalget manglede i budgettet for 2014. Bestyrelsen vil over for Kulturministeriet fastholde, at udvalget bør få tilført disse midler. Alternativt vil bestyrelsen på næstkommende møde beslutte,
om der skal omfordeles midler fra de andre udvalg til Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og
Design.
I forhold til den gennemførte dispositionsbegrænsning bad bestyrelsen om at få tilsendt en oversigt
med angivelse af udvalgenes økonomi henholdsvis før og efter dispositionsbegrænsningen.
3. Forskning i børn og unges møde med kunsten
Bestyrelsen drøftede oplægget om mulighederne for kommende indsatser i forhold til forskning i børn
og unges møde med kunst, og besluttede på denne baggrund:
−

At afsætte 800.000 kr. til et etårigt forskningsprojekt vedr. Huskunstnerordningen

−

At reservere de resterende midler – 250.000 kr. – fra den oprindelige rammebevilling til forskningsindsatsen til at forskerpanelet kan arbejde videre frem til efteråret 2016 med at
o

følge og kvalificere forskningen i Huskunstnerordningen i samarbejde med Huskunstner-

o

yderligere udvikle de øvrige forskningsdesigns, som er skitseret i panelets rapport

o

kvalificere arbejdet med det nedenfor skitserede forskningsprojekt

udvalget og Kulturstyrelsen.

−

At afsætte 150.000 kr. til at udvikle et større forskningsprojekt for forskning i Den Åbne Skole
(herunder at søge ekstern finansiering). Af de i alt 150.000 kr. anvendes ca. 120.000 kr. til ansættelse af en projektmedarbejder i 3 måneder, mens de sidste ca. 30.000 kr. anvendes til møder
m.v.

4. Videre drøftelser af forskning i effekten af kunststøtte
Bestyrelsen drøftede to ideoplæg til en kommende forskningsindsats i forhold til forskningen i effekten
af kunststøtte, og besluttede på denne baggrund:
−

At der til næste møde produceres et mere detaljeret projektoplæg med baggrund i det ideoplæg, som bestyrelsen havde modtaget fra Frederik Tygstrup. Det blev bemærket, at oplægget skal konkretiseres i forhold til fondens arbejde.

−

At afsætte 20.000 kr. til udarbejdelsen af ovenstående projektoplæg.
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5. Om muligheden for flere legatansøgninger om året pr. ansøger
Bestyrelsen drøftede det udsendte oplæg, og besluttede:
− At det skal være muligt at indsende flere legatansøgninger om året til forskellige udvalg, dog
må modtagere af treårige arbejdsstipendier ikke samme år modtage andre legater eller stipendier.
6. Statens Kunstfonds kommunikationsstrategi
Bestyrelsen fik præsenteret udkastet til en kommunikationsstrategi, og besluttede herefter:
− At godkende strategien, dog med enkelte mindre rettelser.
Det blev herefter aftalt, at bestyrelsen på næstkommende møde får et oplæg (inkl. budget) omkring
anvendelsen af midler til konkrete kommunikationsinitiativer. Der blev foreløbigt afsat 400.000 kr. til
formålet, hvoraf ca.150.000 kr. udgøres af restmidler fra de penge, bestyrelsen afsatte i december
2014 til kommunikationsinitiativer.
7. Evaluering af fondens deltagelse på Folkemødet (Bornholm) og Kulturmødet (Mors)
Bestyrelsen evaluerede fondens deltagelse på Folkemødet og Kulturmødet, og der var generelt enighed om, at det er relevant at være med begge steder. Det blev dog særligt bemærket, at man på Folkemødet skal være meget præcis med, hvad man vil med sin tilstedeværelse, da man ellers nemt
”drukner” i det store udbud af debatter og arrangementer.
Det blev i forlængelse heraf aftalt, at styrelsen til næstkommende bestyrelsesmøde udarbejder et oplæg (inkl. budget) for deltagelsen på Folkemødet og Kulturmødet i 2016.
8. Orientering om bestyrelsens og repræsentantskabets seminar
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
9. Evaluering af kunststøttesystemet, drøftelser af input fra udvalgene
Bestyrelsen drøftede de forskellige input fra udvalgene og drøftede endvidere rammerne for bestyrelsens arbejde.
Det blev i forlængelse heraf aftalt, at styrelsen til næstkommende møde udarbejder udkast til konkrete
produkter i relation til evalueringen, herunder eventuelt et brev til kulturministeren samt øvrig opfølgning af mere intern karakter.
10. Orientering om ligebehandling af fondens ansøgere i forhold til køn
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
11. Statistik i årsberetning 2015
Bestyrelsen besluttede:
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−

At tiltræde styrelsens oplæg om udarbejdelsen af statistik i årsberetningen for 2015. Det blev
dog bemærket, at der bør være mulighed for at kommentere på statistikkerne, inden de bliver
offentliggjort.

12. Orientering om produktionsstøtte på billedkunstområdet
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.
13. Orientering om inhabilitetssager i 1. halvår 2015
Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Det blev dog bemærket, at der var nogle fejl i listerne
(styrelsen sørger for at disse fejl bliver rettet).
14. Nyt fra udvalgene
Der var ikke tid til at gennemføre dette punkt.
15. Meddelelser
Gitte Ørskou orienterede om sit møde med Kulturstyrelsens direktør, Jesper Hermansen, hvor man
bl.a. havde drøftet sagen omkring økonomien for Projektstøtteudvalget for Kunsthåndværk og Design
(jf. punkt 2). Derudover havde Jesper Hermansen orienteret om, at styrelsen står over for at skulle
gennemføre større besparelser på driften, hvilket medfører, at der fremover vil være færre ressourcer
til rådighed i sekretariatsbetjeningen af Statens Kunstfond. Styrelsen har lagt op til en dialogbåret proces omkring, hvordan den nedsatte betjening skal udmøntes i praksis. Bestyrelsen var som udgangspunkt indstillet på at gå ind i denne dialog, men vil også gerne udtrykke sin utilfredshed med, at styrelsen bliver ramt af besparelser.
16. Næste møde
Næste møde er onsdag d. 2. december kl. 10.00-16.00.
17. Eventuelt
Intet under dette punkt.
18. Mødets gang
Intet under dette punkt.

Jesper Smed Jensen

