31. januar 2017

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur
Møde nr. 6
Mødedato: 27. januar 2017
Tidspunkt: kl. 14:00 – 17:15
Sted: Lokale 3.10 (NHØP)

REFERAT
Til stede fra udvalget:
Tomas Lagermand Lundme (formand), Juliane Wammen, Kamila Slocinska, Dan Ringgaard
Afbud fra udvalget:
Ingen
Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:
Annette Bach, Søren Beltoft (udvalgssekretær/referent)
Godkendt af udvalget den: 1. februar 2017
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1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
2. Nyt fra bestyrelsen og meddelelser fra formand, udvalg og sekretariat
Tomas Lagermand Lundme orienterede om, at en nyt Repræsentantskab for Statens Kunstfond var
trådt sammen og havde haft sit første møde fredag den 20. januar. Blandt mødets beslutninger var, at
udpege forfatteren Inge Lise Hornemann til nyt medlem af Legatudvalget for Litteratur efter Jan Sonnergaard. Bestyrelsen arbejdede på at etablere en fælles fejring af modtagere af 3-årige arbejdslegater og af nye modtagere af hædersydelse den 19. juni 2017.

Side 2

Juliane Wammen oplyste, at hun den 23. januar havde deltaget i Det Danske Akademis arrangement
om ”Litteraturen, kunsten og identitetspolitikken”.
Kamila Slocinska oplyste, at hun havde været til møde i Priskomiteen for Kulturministeriets Forfatterpris for Børn og Unge, hvor hun er udvalgets repræsentant.
3. Økonomi
Fra sekretariatet orienterede Søren Beltoft om udvalgets økonomi for 2017.01.30 Udvalget besluttede
 at afsætte 250.000 kr. til præmiering af værker fra efteråret 2016 og 500.000 kr. til præmiering af
værker udgivet i 2017, jf. pkt. 4.
Udvalget har således 29.350.000 kr. til arbejdslegater i forbindelse med ansøgningsrunden 1. februar
2017.
Legatudvalgets ramme på Finansloven
Præmieringer af titler fra efteråret 2016
Præmieringer af titler fra 2017
Arbejdslegater 2017, herunder 3-årige
Balance

30.100.000 kr.
250.000 kr.
500.000 kr.
29.350.000 kr.
0

4. Præmiering af værker
Udvalget besluttede
 at præmieringsbeløbet fremover skulle være 50.000 kr.
 at præmiere fem værker fra efteråret 2016 med hver 50.000 kr.
 at udvalgsmedlemmerne sender motiveringstekster til sekretariatet senest 18. februar
 at værker fra 2017 præmieres samlet i december 2017
 at sekretariatet udsender en nyhed om præmieringer og de ændrede perioder.
5. Næste møde og mødekalender for 2017
Udvalget besluttede
 at supplere den udsendte mødekalender med et møde om årets præmieringer den 1. december
 at møderne 7. juni og 7. september begynder kl. 11:00 og slutter kl. 16:00
6. Eventuelt
Kamila Slocinska oplyste, at Copenhagen Comics-festivalen finder sted i dagene 25.-26. februar, og at
kulturby Århus 2017 sammen med den internationale Hay Festival vil præsentere den første internationale børnelitteraturfestival i Danmark i dagene 25. – 29. oktober i Dokk1.
7. Mødets gang
Medlemmerne udtrykte tilfredshed med mødets gang og med det udsendte mødemateriale.

