Referat fra fellesmøtet i Kunstnernettverket
Tid: 07.05.2018 kl. 13.00-16.00
Tilstede: Anders Hovind (Mfo), Thale Kvam Olsen (Norske Scenografer), Kristine Karåla Øren (NoDa), Mari
Opsahl (NK), Heidi Marie Kriznik (DnF), Even Stormyhr (NFF, NFR), Katinka Maraz (FFF), Cathrine Louise
Finstad (Grafill), Jørgen Karlstrøn (NKF), Taran Bjørnstad (NBU), Mari M. Holsve (NBU), Hilde Rød-Larsen
(NO), Johan Osuldsen (Nscf) Hilde Tørdal (NBK), Ingrid Kindem (NOPA), Hanne Øverland (NK), Monika
Boracco (ND) og Knut Alfsen (NSF)
1/2/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. Anders Hovind ble valgt til ordstyrer og Knut Alfsen til referent.

2/2/18 Godkjenning av referat fra forrige møte
Vedtak: Referat fra forrige møte den 26.0218x ble godkjent med følgende endring: Sak 8/18 Tittel endres til:
Strategi for å sikre oppnevningsretten til stipendkomiteene

3/2/18 Forslag til fordelingsnøkkel for bidrag til nettverket
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.

4/2/18 Arendalsuka oppdatering
Hilde Tørdal orienterte om arbeidet I debattgruppa. Det blir debatt i ”bakgården” tirsdag 14.8. Tittel for
debatten blir ”Ideologi i kulturpolitikken”. Debattleder blir Ingrid Østrem. Debattgruppa tar gjerne imot innspill
til temaer som kan debatteres under denne overskriften.
Peder Horgen stiller med båt, og har søkt havnesjefen om plass. Han stiller også huset sitt til rådighet. Anders
setter opp en Doodle-poll hvor hver organisasjon kan melde behov for overnatting. Kunstnernettverket betaler
en grunnleie for huset, mens det i tillegg tas en sum i betaling fra den enkelte som overnatter.

5/2/18 Regionreformen. Forslag til høringssvar
Utkastet til høringssvar ble diskutert. Det var enighet å ikke ta opp DKS i denne omgang siden ordningen ikke
er nevnt i rapporten.
Vedtak: Utkastet til høringssvar oversendes til Kunstnerpolitikkutvalget for en siste finpuss, før det sendes inn
i morgen.
6/2/18 Orienteringssaker
Økonomirapport: bidraget til AU er fordelt. AU arbeider videre med å utarbeide en fordelingsnøkkel for
fremtidige arbeidsutvalg. Overskudd fra fjorårets Arendals-uke overføres til årets arrangement.
Anders Hovind orienterte om møte med kommunikasjonsmedarbeidere i våre organisasjoner. Det ble nedsatt
en beredskapsgruppe for fremtidige aksjoner.
Anders Hovind gikk gjennom referat fra møte i Nordisk kunstnerråd.
Norske Scenografer er oppløst og går inn i MFO

7/2/18 Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.

