
29. januar 2016 

 

REFERAT 
 
Til stede fra udvalget: 

formand Bente Skjøttgaard (BS), Simon Skafdrup (SS) og Iben Høj (IH). 

 

Afbud fra udvalget:  

Ingen afbud. 

 

Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder r eferent:  

Anders Kongskov Olsen (AKO) (ref.) og Lone Ravn (LR) under pkt. 4, 5 og 7. 

 

Godkendt af udvalget den: 5. februar 2016 

  

Dagsorden 

1. Godkendelse af dagsorden 

2. Økonomi      

3. Nyt fra bestyrelsen 

4. Om inhabilitet 

5. Indstilling til hædersydelse 

6. Puljebeskrivelse – arbejdslegater og stipendier 

7. Overlevering fra det tidligere Legatudvalg for Kunsthåndværk og Design 

8. ICOM kort 

9. Meddelelser 

10. Næste møde 

11. Kommende udstillinger 

12. Eventuelt 

13. Mødets gang 

 

 

 

 

Statens Kunstfonds Legatudvalg 

for Kunsthåndværk og Design 

 

Møde nr. 1 

 

Mødedato: 26. januar 2016 

Tidspunkt: Kl. 10.15 – 16.00 

Sted: Mødelokale 3, stueetagen  



Side 2 

1. Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

 

2. Økonomi      

Intet under dette punkt. 

 

3. Nyt fra bestyrelsen 

Intet under dette punkt. 

 

4. Om inhabilitet 

Slots- og Kulturstyrelsen orienterede om forvaltningsloven og de gældende regler om inhabilitet. Ud-

valget orienterede sig i Statens Kunstfonds procedure for håndtering af inhabilitet. 

 

5. Indstilling til hædersydelse 

Udvalget besluttede hvem de indstiller til Statens Kunstfonds hædersydelse. Udvalget skriver en skrift-

lige indstilling (½-1 side), hvor valget af kunsthåndværkeren/designeren begrundes. Endvidere skriver 

udvalget et kort CV på den indstillede.  

 

Indstilling og CV sendes til AKO senest 29. februar. BS deltager på repræsentantskabsmødet den 8. 

april og uddyber mundtligt udvalgets indstilling. 

 

6. Puljebeskrivelse – arbejdslegater og stipendier 

Udvalget gennemgik den eksisterende puljebeskrivelse for arbejdslegater og stipendier. Udvalget 

besluttede, at opdatere ansøgningskriterierne inden den kommende ansøgningsfrist.  

 

BS sender opdateringer til AKO senest 2. februar. De opdaterede kriterier lægges på kunst.dk senest 

4. februar. 

 

7. Overlevering fra det tidligere Legatudvalg for K unsthåndværk og Design 

Medlemmerne af det tidligere Legatudvalg for Kunsthåndværk og Design (2014-2015) deltog på mø-

det under dette punkt og videregav erfaringer om udvalgsarbejdet i Statens Kunstfond. 

 

8. ICOM kort 

Slots- og Kulturstyrelsen undersøger muligheden for at ansøge om ICOM medlemskab til udvalgs-

medlemmerne. 

 

9. Meddelelser 

Intet under dette punkt. 

 

10. Næste møde 

2. februar: Bestyrelsesmøde (kun udvalgsformænd i Statens Kunstfond) 

29. februar: Fællesmøde med Legatudvalget for Billedkunst om indkøb af værker. 

 



Side 3 

Opdateret mødeplan sendes i separat dokument. 

 

11. Kommende udstillinger 

Udvalget drøftede aktuelle og kommende udstillinger med kunsthåndværk og design. 

 

12. Eventuelt 

Intet under dette punkt. 

 

13. Mødets gang 

Intet under dette punkt. 


