21. februar 2018

Statens Kunstfonds
Projektstøtteudvalg for Litteratur
Møde nr. 1
Mødedato: 21.2.2018
Tidspunkt: kl. 11 – 18.00
Sted: Lokale 1

REFERAT

Til stede fra udvalget:
Jens Smærup Sørensen (fm.), Mai Misfeldt, Bo Hr. Hansen
Afbud fra udvalget:
Ingen afbud.
Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:
Marie Husted Dam (ref.), Annette Bach, Anders Mejlbjerg og Lise Saunte (punkt 6), Mikala Rørbach
og Marie Starup (punkt 10).
Godkendt på mail.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Beslutninger siden sidste møde
3. Økonomi
4. Nyt fra bestyrelsen
5. Forretningsorden for udvalg
6. Udpegning af medlemmer til Huskunstnerudvalget og Tidsskriftstøtteudvalget
7. Introduktion til udvalgets puljer samt kriterier. Proces for behandling af
puljer i fonden.
8. Introduktion til ansøgningsbehandling: behandling af ansøgninger til
puljen Dansk litteratur i udlandet
9. Introduktion til udvalgets aktiviteter, som er iværksat af det afgåede udvalg
10. Kommunikation, fondens advocacy-kampagne og udvalgets kommunikation
11. Forslag til udvalget fra Danske Forlag (bilag, brev fra Danske Forlag)
12. De litterære priser
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Side 2

13. Godkendelse af regnskab for Danish Literary Magazine 2017
14. meddelelser
15. Næste møde
16. Eventuelt
17. Mødets gang

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Beslutninger siden sidste møde
Ingen beslutninger siden sidste møde.
3. Økonomi
Udvalget blev orienteret om økonomien. Budgettet for 2018 er vedtaget. Udvalget tager budgettet og
fordelingen af midlerne op til revision efter første uddelingsrunde i foråret.
4. Nyt fra bestyrelsen
Formanden deltog ikke på bestyrelsesmødet. Sekretariatet orienterede.
- Ministeren deltog på bestyrelsesmødet
- Desuden diskuteredes fondens advocacy-kampagne
- Diskussion af om der kan søges arbejdslegat mens man sidder i et projektstøtteudvalg. Udvalget har tilkendegivet, at man ikke bør søge arbejdslegat mens man sidder i et projektstøtteudvalg.
- Diskussion af kvalitetsbegreber, seminar den 27. februar i DGI-byen.
- Fokus på det tværæstetiske område, samvirkende kunstarter. Der vil blive lavet et seminar
senere på foråret.
- Udpegning af næstformand i bestyrelsen
- Introduktion til det Internationale Kulturpanel
Det aftales, at sekretariatet udsender referatet til udvalgets medlemmer til orientering.
5. Forretningsorden for udvalg
Udvalget blev orienteret om forretningsordenen for udvalg.
6. Udpegning af medlemmer til Huskunstnerudvalget og Tidsskriftstøtteudvalget
Udvalget besluttede, hvilke medlemmer der skal sidde i de tværgående udvalg.
Mai Misfeldt indtræder i Tidsskriftstøtteudvalget
Bo Hr. Hansen indtræder i Huskunstnerudvalget.
7. Introduktion til udvalgets puljer samt kriterier
Sekretariatet gennemgik udvalgets puljer. Det blev besluttet, at man på mødet i juni vil nærmere evaluere puljerne og deres formål.
Herunder blev det besluttet, at sekretariatet leverer liste over tilsagn/afslag puljerne:
 Forfattercentrum og puljen Børn og unges møde med forfattere for hele 2017
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 Litteratur og personudvekslingspuljen
 Prøveoversættelser
Desuden
 Undersøgelsen af oversættelsers kvalitet
 Evalueringsrapporten af Prøveoversættelser
 Evaluering af Danish Literary Magazine
8. Introduktion til ansøgningsbehandling:
behandling af ansøgninger til puljen Dansk litteratur i udlandet
Udvalget blev introduceret til ansøgningsbehandlingen og behandlede herefter 6 ansøgninger fra puljen Dansk litteratur i udlandet.
Der blev givet 6 tilsagn og anvendt i alt 86.662 kr. af puljens midler.
9. Introduktion til udvalgets aktiviteter, som er iværksat af det afgåede udvalg
Sekretariatet introducerede udvalget til de vedtagne projekter for 2018.
Udvalget vil påbegynde drøftelsen af en kommende strategi på mødet i juni og vil arbejde videre på
mødet i august.
10. Kommunikation, fondens advocacy-kampagne og udvalgets kommunikation
Udvalget blev introduceret til fondens kommunikation.
11. Forslag til udvalget fra Danske Forlag (bilag, brev fra Danske Forlag)
Udvalget besluttede at invitere til et dialogforummøde i august, hvor en del af punkterne kan diskuteres nærmere. Sekretariatet sender svar til Danske Forlag.
12. De litterære priser
Udvalget blev orienteret om de litterære priser, som udvalget administrerer.
13. Godkendelse af regnskab for Danish Literary Magazine 2017
Udvalget godkendte regnskabet for Danish Literary Magazine.
14. Meddelelser
Intet til meddelelser.
15. Næste møde
Udvalgets næste møde er et todages møde i april, hvor der skal behandles ansøgninger.
Det blev desuden aftalt at mødet i juni rykkes til den 22. juni kl. 11 og at der afholdes et opfølgende
udvalgsmøde den 30. august.
16. Evt.
Intet til evt.
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