
 

 

Referat 

Godkendt af formanden for Statens Kunstfonds Repræsentantskab den: 09.10.2020. 

Dagsorden 

Vi står i en særlig situation på grund af COVID-19 og derfor har Slots- og Kulturstyrelsen, som er 

sekretariat for Staten Kunstfond, forsøgt, i det omfang det overhovedet kan lade sig gøre, at holde alle 

processer i gang. Da Statens Kunstfonds Repræsentantskab er på 50 medlemmer, plus et sekretariat, 

er et virtuelt møde desværre ikke en god mulighed. I samråd med repræsentantskabets formand 

Caroline Søeborg Ahlefeldt valgte vi derfor at tage de vigtigste punkter fra det planlagte 

repræsentantskabsmøde den 15. september 2020 i skriftlig procedure.  

De punkter der blev sendt i skriftlig procedure var følgende: 

1. Orientering om kønsneutrale titler og forretningsorden i kønsneutralt sprog 

2. Ny svensk model for kandidater, der ønsker at komme i Statens Kunstfonds udvalg 

3. Tildeling af hædersydelser 

 

Referat 

1. Orientering om kønsneutrale titler og forretningsorden i kønsneutralt sprog 

På sidste møde blev en revideret forretningsorden omskrevet i kønsneutralt sprog drøftet. 

Repræsentantskabet fandt behov for en mere dybdegående drøftelse af sprogtonen, og besluttede at 

genoptage drøftelserne på næste måde. Statens Kunstfonds bestyrelse har efterfølgende drøftet 

emnet om kønsneutral navngivning af formænd i intern og ekstern kommunikation, og på 

bestyrelsesmødet den 14. april besluttede bestyrelsen at implementere kønsneutral navngivning af 

formænd, og valgte betegnelsen ”leder”. Formanden for repræsentantskabet tituleres nu 

9. oktober 2020 
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Møde nr. 9 

Mødedato: 20.09.2020 

 

Skriftlig procedure 



 

Side 2 

repræsentantskabslederen. Ved dette punkt blev medlemmerne spurgt, om de kunne godkende en 

revideret forretningsorden, som er konsekvens rettet ift. de nye titler. 

Repræsentantskabet besluttede: Ud af 50 medlemmer besvarede i alt 36 medlemmer punktet skriftligt. 

5 stemte blankt, 3 stemte imod og 28 stemte for. En revideret forretningsorden vil derfor hurtigst muligt 

blive lagt på kunst.dk. 

2. Ny svensk model for kandidater, der ønsker at komme i Statens Kunstfonds udvalg 

På mødet i september 2019 blev det foreslået at indføre en model efter svensk inspiration, hvor muligt 

interesserede kandidater på en internetportal kan komme med en interessetilkendegivelse om, at man 

ønsker at komme i betragtning som medlem af et udvalg i Statens Kunstfond. Det blev ligeledes 

foreslået at nedsætte et rådgivende udvalg der skulle følge arbejdet med modellen, der efterfølgende 

skulle præsenteres for repræsentantskabet. 

På det skriftlige møde i marts 2020 skulle repræsentantskabet godkende at arbejdet kunne 

igangsættes, og samtidig nedsætte et rådgivende udvalg. 37 godkendte at igangsætte processen, 6 

var imod, og en person meldte sig til at indgå i det rådgivende udvalg. Da der ikke var flere personer 

der meldte sig til at indgå i arbejdet med modellen, kunne det ses som udtryk for manglende 

opbakning til projektet. Da sekretariatet ligeledes modtog flere skriftlige kommentarer til modellen og 

processen, blev det besluttet at rykke punktet til næste repræsentantskabsmøde. 

Ved dette punkt blev medlemmerne spurgt om de kunne godkende, at det er det nye 

repræsentantskab, der tager stilling til projektet, og at punktet derfor udgår på dette møde, men 

dagsorden sættes på det første møde i det nye repræsentantskab? 

Repræsentantskabet besluttede: Ud af de 50 medlemmer besvarede i alt 36 medlemmer punktet 

skriftligt. 1 stemte blankt, 2 stemte imod og 33 godkendte at sætte punktet på dagordenen i 2021. 

3. Tildeling af hædersydelser 

Der blev foretaget en anonym afstemning af tildelinger af hædersydelser.  

Repræsentantskabet besluttede: Ud af de 50 medlemmer besvarede i alt 36 medlemmer punktet 

skriftligt. Alle kandidaterne blev indstillet til en hædersydelse. Modtagerne af hædersydelserne bliver 

offentliggjort senere på året. 

 

Sabrina Højbjerg 
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