Referat fra fellesmøtet i Kunstnernettverket
Tid: 27.2.18 kl 13.00 – 15.45 i Rådhusgt 7
Tilstede: Anders Hovind (Mfo), Taran Bjørnstad (NBU), Mari Moen Holsve (NBU), Ane Smørås (NoDa), Thale
Kvam Olsen (Norska scenografer), Ida Følling (NBK), Mari Opsahl (NK), Hanne Øverland (NK), Bjørn Brem
(NFF), Ragna Lindboe (NFR), Monica Boracco (ND), Cathrine Louise Finstad (Grafill), Jørgen Karlstrøm
((NKF), Ika Kamika (NO), (Nscf), Katinka Maraz (FFF), (NBK), Anders Nielsen (Gramart), Ingrid Kindem
(NOPA), Heidi Marie Kriznik (DnF), Jan Terje Helmli (NFF) og Knut Alfsen (NSF)

1/1/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. AU lover å sende ut referat fra fellesmøter så snart som mulig
etter at møtene er avholdt. Anders Hovind ble valgt til ordstyrer og Knut Alfsen til referent.

2/1/18 Godkjenning av referat fra forrige møte 29.11 17.
Vedtak: Referat fra forrige møte den ble godkjent med tre endringer. Monica Boracco representerer ND.
Setningen: Vi får ikke fram at det er en overvekt av uorganiserte som får stipend, kan misforståes. Den rettes
til: I forhold til organisasjonsgraden er det en overvekt av uorganiserte som mottar stipend. Dette har vi ikke
fått godt nok fram i debatten. Vedtaket i punkt 5.4.17 er feil. Riktig vedtak er: Kunstnernettverkets vedtekter
beskriver AU sin rolle i tilstrekkelig grad. NK sine presiseringer tas til orientering. AU sender ut korrigert referat.

3/1/18 Status økonomi 2016 og innkreving av organisasjonsbidrag
Anders Hovind orienterte om den økonomiske situasjonen og systemet for innkreving av bidrag.
Kunstnernettverket har etter innkreving av bidragene til aksjonen i november 2017 en liten økonomisk buffer.
Hittil har organisasjonene i Kunstnernettverket betalt en liten avgift til dekning av AU sine administrative
kostnader. I tillegg har de bidratt frivillig etter evne ved aksjoner. Fellesmøtet gir sin tilslutning til at det
innbetales ett årlig beløp for å sikre større forutsigbarhet og enklere innkrevingsrutiner.
Vedtak: AU utarbeider forslag til fordelingsnøkkel mellom organisasjonene og sender denne på sirkulasjon via
mail så fort som mulig.

4/1/18 Arendalsuka
Vår kulturdebatt fikk ikke plass i hovedprogammet. Imidlertid fikk vi i løpet av møtet beskjed om at det kan
være mulig å arrangere debatten tirsdagen i Bakgården. Møtet diskuterte om vi skal ha stand, og hvorvidt vi har
tilstrekkelig bemanning i debattgruppa. Det ble også diskutert hvor mye «give-aways» vi skal ha.
Vedtak: Vi satser på Peders båt i stedet for stand. AU tar ansvar for båt, overnatting og andre praktiske ting.
Debattgruppa har ansvaret for debatten (innhold og alt praktisk)

5/1/18 Prosedyre for Kunstnernettverk-aksjoner.
Kunstnerpolitikkutvalget presenterer forslaget. Møtet diskuterte hensikten med opprettelsen av en gruppe av
informasjonsmedarbeidere. Det er viktig med nettverksbygging, samarbeid og informasjonsutveksling også i
denne gruppen. Også organisasjoner som ikke har full tids informasjonsmedarbeidere bør kunne delta i denne
gruppen.
Vedtak: Kunstnernettverket ber Kunstnerpolitikkutvalget fullføre handlingsplanen basert på innspill i møtet.
Kunstnerpolitikkutvalget bes innhente innspill fra kommunikasjonsmedarbeidere om pressestrategi. Ny
versjon av prosedyrebestemmelsen framlegges på neste nettverksmøte.

6/1/18 Informasjonsarbeid for Kulturmeldingen og Kunstnermeldingen.
Formålet er å knytte kontakter mellom de som jobber med info og kommunikasjon i de ulike forbundene, samt
å utarbeide felles strategi der det er behov for dette.
Vedtak: AU får i oppgave å innkalle til første møte hvor alle forbund kan bidra med sine ressurser av
informasjonsmedarbeidere som kan danne et nettverk og utarbeide kommunikasjonsstrategi for
Kunstnernettverkets aktiviteter.

7/1/18 Lønnsvekst arbeidsstipend.
En forskriftsendring angående langvarige stipend er ute på høring med frist 14.3. Det var enighet om at vi skulle
sende et felles høringssvar fra Kunstnernettverket. Det ble diskutert om høringssvaret også skal omhandle
nivået på lønnsvekst stipend generelt. Vedlegget i innkallingen er kunstnerpolitikkutvalgets forslag til
innstilling.
Vedtak: Kunstnernettverket støtter ovenfor nevnte forslag til endring i forskrift, og ber Kunstnerpolitikkutvalget
utforme forslag til høringssvar.AU sender høringssvaret til Kulturdepartementet med kopi til Norsk Kulturråd
innen fristen.

8/1/18 Strategi for å sikre oppnevningsretten for stipendkomiteene.
Kunstnerpolitikkutvalgets forslag ble diskutert. Det var noe uenighet om valg av strategi. Hvordan kan vi, - og
skal vi idet hele tatt imøtekomme statens behov for kontroll. Forslaget er delt i a. og b. Under a. var det enighet
om å endre ordlyden til: «alle organisasjoner oppfordres til å gjennomgå … (osv)». Dette skyldes at
Kunstnernettverket kan ikke pålegge organisasjonene å sørge for noe. Dessuten finnes det ingen
sanksjonsmuligheter.
Vedtak: Kunstnernettverket ber Kunstnerpolitikkutvalget knytte til seg nødvendige ressurser og utarbeide
forslag til vedtak i denne saken.
9/1/18 Søknad om medlemskap fra Norsk forening for uavhengige kunstnere.
Vedtak: Organisasjonen tilbys å sende Kunstnernettverket en formell søknad om medlemskap.

10/1/18 Orienteringer
Kunstnernettverket er, i tråd med vedtak på forrige fellesmøte, vertskap for Nordisk Kunstnerråd 23.3. MFO
stiller med lokaler og lunsj. AUs medlemmer møter som vertskap.
Jørgen orienterte om møte om åndsverksloven torsdag 15.2. Det var ikke formelt sett et møte i
Kunstnernettverket, men samtlige organisasjoner var invitert til møtet. På møtet ble det diskutert strategi i
forbindelse med arbeidet med åndsverksloven. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe bestående av Jørgen
Karlstrøm, Sverre Pedersen, Anders Nielsen, Katinka Maraz og Knut Alfsen. Aksjonen skal arbeide for å endre
forslaget til ny åndsverkslov på de punktene som Kunstnernettverket har tatt opp i sine høringssvar.
Vedtak: Kunstnernettverket stiller seg bak aksjonen.
11/1/18 Eventuelt
Det var ingen saker til dette punktet.

