Referat fra fellesmøtet i Kunstnernettverket
Tid: 08.10.2019 kl 13:00 – 16:00 hos NSF
Tilstede Anne-Lise Stenseth (NBK), Ika Kaminka(NO), Hilde Lyng (NO), Marthe Vee (NOPA) Sverre Pedersen
(NFF), Ruben Steinum (NBK), Arne Vestbø ((NFFO), Johan Osuldsen (NScF), Marianne Kleven (NFR), Nora
Krogh (NK), Lene Renneflott Grafill, Kristine Karåla Øren (NoDa), Eva Grainger (NoDa), Hanne Øverland
(NK), Heidi Marie Kriznik, Thale Fastvold (FFF), Anders Hovind (Creo) og Knut Alfsen (NSF) (ref.)

1/4/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Vedtak: Godkjent. Anders Hovind ble valgt til ordstyrer og Knut Alfsen til referent
2/4/19 Godkjenning av referat fra forrige møte.
Vedtak: Referat fra forrige møte den 02.09.19 ble godkjent.
3/4/19 Møte med KulturfondetStatsbudsjettet
Tone Hansen og Anne Otterholm fra Kulturfondet orienterte om aktuelle spørsmål og fondets
organisasjonsstruktur. Etterfulgt av innspill fra våre ulike kunstfelt og åpen debatt.
4/4/19 Statsbudsjettet for 2020
Møtet diskuterte statsbudsjettets betydning for kunstnere. Her er noen hovedpunkter fra diskusjonen:
- Det er beklagelig at bevilgningen til privatkopieringsvederlag ikke er øket, til tross for at ordningen er
utvidet til også å omfatte rettighetshavere til visuelle og litterære verk.
- Forskriften for Statens kunstnerstipender bør endres slik at stipendene blir automatisk justert for
KPI.
- Budsjettet gir en massiv økning til nasjonalmuseet, men lite til kunstnerne. Utstillingshonorarene
øker ikke, og det er ikke mulig å motta flyttepenger.
- Det er igjen foretatt kutt i Utenriksdepartementets post til kultur. Postene til kulturell virksomhet i
utlandet er øket i kulturbudsjettet (tilskuddene til Danse- og Teatersentrum, Norwegian Crafts og
OKA), men ikke med tilsvarende beløp. Norske kulturattacheer bør finansieres over DU sitt budsjett.
- Vi må presse på for å sikre regjeringens oppfølging av EU-direktivet (DSM) (EUs
digitalmarkedsdirektiv) i Åndsverkloven.
Vedtak: AU, kunstnerpolitikkutvalget og skatt/trygd samarbeider om notater til komiteene. AU
administrerer påmelding til høringene.

5/4/19 Strategi med politiske partier fram mot Stortingsvalget 2021
Anders orienterte. AU har satt opp liste over representanter fra ulike partier som vi planlegger å kontakte og
be om møte om utarbeiding av politisk program. Vi vedlegger vårt politiske program og ber om møte.
Vedtak: AU jobber videre med dette.
5/4/19 Orienteringssaker
AU orienterte om innsendte høringsinnspill angående moms i kulturlivet og barnekulturmeldingen.
6/4/19 Eventuelt
Sverre Pedersen fratrer som forbundsleder for NFF lørdag 12.10, og takker for seg.

