24. januar 2020

Legatudvalget for Scenekunst
Møde nr. 2
Mødedato: 23. januar 2020
Tidspunkt: kl. 14:00-17:00
Sted: Lokale SLKS Møde 3.13 Ebba Carstensen

Referat
Til stede fra udvalget:
Lisbeth Burian, Nikolaj Mineka og Karen-Maria Bille
Til stede fra Slots- og Kulturstyrelsen, herunder referent:
Leila Munk-Jensen
Godkendt af formanden den: 26. januar 2020

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
2. Præsentationsrunde
-

Udvalgsmedlemmernes baggrund, forventninger, erfaringer, særlige kompetencer.

3. Udvalgets arbejdsopgaver:
påbegyndelse af strategi for uddeling af arbejdslegater,
evt. præmieringer samt evt. indstillinger af hædersydelser.
4. Inhabilitet besøg af jurist Sabrina Højbjerg
5. Overlevering fra Det tidligere udvalg Legatudvalg for Scenekunst
6. Årshjul
7. Meddelelser
8. Næste møde
9. Eventuelt

10. Mødets gang

Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Udvalget godkendte dagsorden.

2. Præsentationsrunde
Udvalgsmedlemmernes baggrund, forventninger, erfaringer, særlige kompetencer.
Udvalgsmedlemmerne fortalte om deres baggrund, forventninger til arbejdet i Statens Kunstfond,
erfaringer samt særlige kompetencer.
3. Udvalgets arbejdsopgaver:
påbegyndelse af strategi for uddeling af arbejdslegater,
evt. præmieringer samt evt. indstillinger af hædersydelser.
Udvalget besluttede at beholde det forrige Legatudvalg for Scenekunsts kunstneriske
kvalitetskriterier til den førstkommende ansøgningsrunde. Udvalget vil efter uddelingen af puljerne
og det fælles seminar i foråret evaluere og tage beslutning om eventuelle ændringer af kriterierne
for kunstnerisk kvalitet. Udvalget besluttede at udskyde beslutningen om, hvorvidt de skal
præmiere eller ej til næste møde.
4. Inhabilitet besøg af jurist Sabrina Højbjerg
Jurist for Kunstfonden, Sabrina Højbjerg, deltog under dette punkt med en orientering og
uddybning af den fælles introduktion til Kunstfondens retningslinjer for håndtering af inhabilitet.
Udvalget kan løbende trække på Sabrinas kompetencer efter behov.
5. Overlevering fra Det tidligere udvalg Legatudvalg for Scenekunst
Udvalget tog overleveringen til efterretning.
6. Årshjul
Udvalgte talte om hvilke festivaler de evt. kunne deltage i.
7. Meddelelser
Intet under dette punkt.
8. Næste møde
Udvalget vil gerne have kommunikation på som punkt til næste møde.

Side 2

9. Eventuelt
Intet under dette punkt.
10. Mødets gang
Udvalget takkede for en god mødedag.

Side 3

