14. december 2017

Statens Kunstfonds Legatudvalg for Litteratur
Møde nr. 9
Mødedato: 11. december 2017
Tidspunkt: kl. 11-16
Sted: Lokale 2, 5. sal

REFERAT
Til stede fra udvalget:
Tomas Lagermand Lundme (formand), Kamila Slocinska, Juliane Wammen, Inge Lise Hornemann og
Dan Ringgaard
Afbud fra udvalget:
Ingen afbud
Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:
Annette Bach og Søren Beltoft (udvalgssekretær og ref.)
Godkendt af udvalget den: 15. december 2017 – pr. mail.
Dagsorden
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Godkendelse af dagsorden
Økonomi
Nyt fra bestyrelsen, formanden, udvalget og sekretariatet
Evaluering af 3-årige arbejdslegater
Præmiering af udgivelser fra 2017
Hædersydelse: Indstilling af en kandidat til hædersydelse efter forfatteren Jørgen Knudsen i
kategorien ”Forfattere med forfatterskab af almen kulturel betydning”
Forslag om særligt fokus i 2018
Næste møde og mødekalender for 2018
Eventuelt
Mødets gang

Referat
1.
Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
2.

Økonomi
Sekretariatet orienterede om udvalgets økonomi for 2017 og om finanslovsforslaget for 2018.
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3.

Nyt fra bestyrelsen, formanden, udvalget og sekretariatet
Formanden orienterede
om bestyrelsens møde med ministeren
om Statens Kunstfonds Facebook initiativer
om at Fondens bestyrelse havde besluttet at deltage i Folkemøderne på Bornholm og
Mors.
Fra sekretariatet orienterede Annette Bach
om status for udpegninger til de nye projektstøtteudvalg
om nyt initiativ fra Kulturministeriet med oprettelse af to regionale kunstfonde, Den Jyske Kunstfond og Øernes Kunstfond, og øget talentindsats.

4.

Evaluering af 3-årige arbejdslegater
Udvalget diskuterede de indkomne besvarelser og konstaterede, at de treårige arbejdslegater
i alt væsentligt ramte rigtigt, både hvad angik modtagerne og tidspunktet i modtagernes udvikling, at de treårige arbejdslegater som oftest havde langvarig virkning på modtageren, og at de
motiverede modtageren til fornyelse og arbejde med nye former, formater og genrer.
Udvalget besluttede
 at evalueringen ikke umiddelbart gav anledning til ændringer i principper for tildeling af treårige arbejdslegater.
 at sekretariatet udarbejdede et oplæg til en kommunikationsplan med nyhed, web
og caseinterviews

5.

Præmiering af udgivelser fra 2017
Udvalget besluttede,
 at følgende 10 udgivelser fra 1. december 2016 til 1. december 2017 skulle præmieres
med 50.000 kr.:












Bue Bredsdorff: Hjem
Caroline Albertine Minor: Velsignelser
Johan F. Krarup: Styrelsen
Julie Sten-Knudsen: Spor efter fugle
Liv Nimand Duvå: Vi er vel helte
Morten Møller: De glemtes hær
Naja Marie Aidt: Har døden taget noget fra dig så giv det tilbage
Peter Højrup: Til stranden
Rasmus Meisler og Camilla Hübbe: Nord
Signe Gjessing: Ideale Begivenheder

at Sekretariatet skulle udsende en nyhed og en pressemeddelelse på baggrund af udvalgsmedlemmernes motiveringstekster.
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6.

Hædersydelse: Indstilling af en kandidat til hædersydelse efter forfatteren Jørgen Knudsen i
kategorien ”Forfattere med forfatterskab af almen kulturel betydning”.
Udvalget besluttede
 at indstille en kandidat til livsvarig hædersydelse inden udgangen af januar 2018.

7.

Forslag om særligt fokus i 2018
Udvalget diskuterede et forslag om særligt fokus i udvalgets tildelinger i 2018.
Udvalget besluttede
 at der skulle udsendes en nyhed, om at Legatudvalget for Litteratur for at fremme
udviklingen af talenter i forbindelse med behandlingen af ansøgninger om arbejdslegater til fristen 1. februar 2018 ville have særligt fokus på nyere forfatterskaber. Og at dette også skulle indføres i ansøgningsvejledningen. Udvalget understregede, at talentudvikling fandt sted kontinuert i løbet af hele en forfatters
karriere.

8.

Næste møde og mødekalender for 2018
Udvalget tog den udsendte mødekalender for 2018 til efterretning. Næste møde er fredag den
26. januar 2018.
Sekretariatet mindende om, at der er aftalt informationsmøde den 10.januar 2018 kl. 16-18 i
Dansk Forfatter Forenings lokaler.

9.

Eventuelt
Under eventuelt bemærkede udvalgsmedlemmerne, at de savnede bøger fra de mindre forlag,
og at de meget gerne modtog pdf-filer af alle relevante nye danske udgivelser.

10.

Mødets gang
Der var tilfredshed med det udsendte materiale og med mødets gang og afvikling.

Søren Beltoft
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