Referat fellesmøte Kunstnernettverket
Tid: Onsdag 10.6.15 kl. 9-1130
Sted: Forfatternes hus, Rådhusgata 7
Tilstede:
Knut Alfsen, NSF
Peder Horgen, NoDa
Sigmund Løvåsen, DnF
Bjørn Bolstad Skjelbred, NKF
Bjørn Sæter, NScF
Martin Biehl, Grafill
Ingrid Kindem, NOPA
Sverre Pedersen, NFF
Jan Terje Helmli, NFFO
Bjørn Ingvaldsen, NBU
Ika Kaminka, NO
Hilde Tørdal, NBK
Ole Jan Borgund, NAViO
Anders Hovind, MFO
Monica Baracco, NDF
Dordi Strøm, NSc
Lars Magnus Sæthre, NFF
Katinka Maraz, FFF
Lise Stang Lund, NK
Ragna Lindboe, NFF/NFR
Saksliste:
1/2/15 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Valg av møteleder og referent.
Innkalling og dagsorden godkjent. Møteleder: Lise Stang Lund. Referent: Hilde Tørdal.
2/2/15 Godkjenning av referat fra forrige møte.
Referatet fra 10.3.15 ble godkjent.
3/2/15 Valg av nytt arbeidsutvalg
Det er nå 19 organisasjoner i Kunstnernettverket med endring (nettsted og brevark oppdatert):
NAVIO, Norsk Audiovisuell Oversetterforening, går inn og NAL, Norske Arkitekters Landsforbund er utmeldt.
NAViO inngår i grupperingen for film.
Vedtak: Nytt arbeidsutvalg er for kommende år:
Visuell kunst: Lise Stang Lund – styreleder Norske Kunsthåndverkere
Litteratur: Sigmund Løvåsen– leder Den norske Forfatterforening

Musikk: Anders Hovind – nestleder Musikernes fellesorganisasjon
Scene: Knut Alfsen – forbundsleder Norsk Skuespillerforbund
Film: Ragna Lindboe – filmregissør og medlem av Norske Filmregissører og Norsk filmforbund
Arbeidsutvalget velger sin leder på første møte, og hvilken organisasjon som skal håndtere innbetalinger av
frivillig økonomisk bidrag til arbeidet i AU, og fordelingen av dette (jf. sak 3/1/15).
4/2/15 Felles høringssvar til endring av lov om Norsk kulturråd
Saken ble gjenstand for en omfattende diskusjon i møtet. Det var stor enighet om hovedlinjene:
§
§
§

§
§
§

nødvendigheten av kunstfaglig kompetanse i rådet, ev. annen kompetanse i tillegg
rullerende oppnevning av rådet for utskiftning og kontinuitet
valgkomité ikke et dekkende begrep, oppnevningsutvalg eller innstillingskomité bedre. To av fem
representanter bør oppnevnes av Kunstnernettverket (etter mønster av Utvalget for statens stipend og
garantiinntekter)
fagutvalgene skal ha full beslutningsmulighet
understreke viktigheten av kontakt mellom råd og utvalg
innspill til oppnevning av fagutvalgene, større transparens, forslagsrett relevante organisasjoner og
institusjoner

Det var også enighet om at høringssvaret måtte berøre de underliggende ideologiske spørsmålene, som ble
grundig diskutert i møtet.
Vedtak: Kunstnerpolitikkutvalget bes utforme forslag til høringssvar til endring av lov om Norsk kulturråd,
som sendes organisasjonene i nettverket senest 15.6.2015 til godkjenning. Hvis ingen organisasjoner motsetter
seg innsending, blir det sendt KUD 22.6.2015.
5/2/15 LIKT STILT - orientering om initiativ fra Dramatikerforbundet
Lene Therese Teigen orienterte. Hun oppfordret medlemmene å være aktive, gjennom nettverk som Facebook,
publisere anbefalinger, arrangementer, seminarer, samle inn og dele statistikk og forskning.
6/2/15 Orientering fra kunstnerpolitikkutvalget om arbeid med UD-saken
Utsendte skriftlige spørsmål til utenriksministeren ble tatt til orientering. Den muntlige orienteringen ble
utsatt til neste møte.
7/2/15 Orientering fra DKS forhandlingsutvalget
DKS-utvalget har sendt ut epost til fylkeskommunene med informasjon om den nye avtalen inngått med
Akershus fylkeskommune, med varierende respons. Noen fylkeskommuner vil at lønningene skal fryses siden
ikke bevilgningene har økt, slik at antall produksjoner kan opprettholdes.
Vedtak: Kunstnernettverket støtter DKS-utvalgets arbeid med å få flere fylkeskommuner til å tilslutte seg
avtalen inngått med Akershus fylkeskommune.
8/2/15 Informasjon om TISA-forhandlinger
Utsendt skriftlig notat ble tatt til etterretning. Det ble ikke tid til en muntlig orientering.

9/2/15 Deltakelse i Arendalsuka valghøsten 2015
Forslag til brosjyreteksten ble gjennomgått i møtet. Mest mulig presise medlemstall i Kunstnernettverket er
samlet inn (finnes noen dobbeltmedlemskap). Det skal formuleres et anslag på "antall medlemmer" som
kunstnerorganisasjonene representerer, ikke antall kunstnere.
Kunstneriske innslag og aktivitet for publikum på stand. Musikernes fellesorganisasjon påtar seg
finansieringen av musikkinnslagene (LEMUR), og Norsk Skuespillerforbund tar kostnadene til performancene
(Ingvild Holm).
Vedtak: Kunstnernettverket vil gjennomføre deltakelse i Arendalsuka 2015. Prosjektets omfang vil skaleres
etter innkommet finansiering. Alle organisasjonene i nettverket bes avklare hva de har mulighet til å bidra
med, enten gjennom egne driftsmidler eller som søknad til vederlagsfond, og melde resultat til AU snarest
mulig, og senest innen utgangen av juni. Endelig versjon av formgitt brosjyre sendes organisasjonene for
godkjenning før trykking.

10/2/15 Eventuelt
Ingen saker til eventuelt.
Referent Hilde Tørdal

