Referat fra fellesmøtet i Kunstnernettverket
Tid: 20.06.2018 kl. 14.00-17.00
Tilstede: Anders Hovind (Mfo), Thale Fastvold (FFF), Kristine Karåla Øren (NoDa), Mari Opsahl (NK), Marius
von der Fehr (NFF, NFR), Sverre Pedersen (NFF), Helge Vik (NAVIO), Ragna Lindboe (NFR, NFF), Ida
Habberstad (NKF), Anders Nielsen (GRAMART), Katinka Maraz (FFF), Cathrine Louise Finstad (Grafill),
Jørgen Karlstrøn (NKF), Ika Kamika (NO), Johan Osuldsen (Nscf) Hilde Tørdal (NBK), Ingrid Kindem (NOPA),
Hanne Øverland (NK), Monika Boracco (ND) og Knut Alfsen (NSF)
1/3/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. Anders Hovind ble valgt til ordstyrer og Knut Alfsen til referent.

2/3/18 Godkjenning av referat fra forrige møte
Vedtak: Referat fra forrige møte den 07.05.18 ble godkjent med følgende endring: Sak 3/2/Ingrid Østrem rettes
til Veslemøy Østrem

3/3/18 Arendalsuka statusoppdatering
Monica Boracco rapporterer fra debattgruppa. Vårt arrangement ligger ute på Arendalsutsides hjemmeside. Vi
”er der vi skal være”. Vi har fått bekreftet at båten får ligge innerst i Pollen (samme sted). Det er sendt ut en
Doodle-poll til alle organisasjonene hvor man kan melde seg på til overnatting i huset til Peder. Vi vil lansere
boka #Åndsverklov fra snekka. De som donerer premier oppfordres til å melde dette til AU innen 1. August.
Vedtak: Kunstnernettverkets logo kan trykkes på kolofonsiden i boka #Åndsverklov. AU vurderer om
Kunstnernettverket kan bidra økonomisk til utgivelsen.

4/3/18 Kulturmoms
Ingrid Kindem orienterer. Diskusjon om tema.
Vedtak: Vi overfører saken til næringspolitisk utvalg, og ber utvalget utrede betydningen av kulturmoms for de
ulike kunstnergruppene. Tidsramme i løpet av høsten 2018.

5/3/18 Valg til nytt AU Kunstnernettverket
Monika Boracco (Litteratur)
Hilde Tørdal (Visuell kunst)
Anders Hovind (Musikk)
Knut Alfsen (Scenekunst)
Ragna Lindboe (Film)
Vedtak: AU ble gjenvalgt.
6/3/18 Kunstnermeldingen
Følgende problemstilling ble diskutert: Skal vi opprette et eget utvalg eller legge saken til
kunstnerpolitikkutvalget? Har utvalget tilstrekkelig arbeidskapasitet? Har utvalget representasjon fra alle felt?
Vedtak: Kunstnerpolitikkutvalget får i oppdrag å igangsette arbeidet med å komme med innspill til regjeringens
kommende kunstnermelding. Utvalget koordinerer arbeidet og finner selv sin arbeidsform basert på de
innspillene som framkom i møtet. Utvalget fremmer forslag for fellesmøtet.
7/3/18 Innspill til kulturprogrammet til Oslo AP
Frode Kyvåg fra Oslo AP orienterte om byrådets kulturpolitikk. De ulike deltakerne på møtet stilte spørsmål
som representanter for sin organisasjon, og fremhevet saker av betydning for kunstnerne i Oslo.
8/3/18 Eventuelt
Sverre Pedersen orienterer om den lukkede Facebookgruppen ”Min NRK-historie”. NFF samler historier for å
bygge en bred allianse mot NRK.
Anders Hovind orienterte om MFO sin avtale med KS om DKS.
Hilde Tørdal vil sende rapport fra kunstnerpolitikkutvalgets møte med Frida Blomgren som er politisk
rådgiver i Kulturdepartementet til alle Kunstnernettverkets organisasjoner på E-post.

