Referat fra fellesmøtet i Kunstnernettverket
Tid: 15.06.2020 kl 13:00 – 16:00 på Zoom
Tilstede: Heidi Marie Kriznik (DnF), Anders Nielsen (GRAMART), Gina Therese Vie, Eva Grainger (NoDa),
Hilde Lyng (NO), Mari Holsve (NBU), Arne Vestbø (NFFO), Ole Henrik Antonsen (NOPA), Ruben Steinum
(NBK), Hans Ole Rian (Creo), Hanne Øverland (NK), Jørgen Karlstrøm (NKF), Lene Renneflott (Grafill),
Monika Boracco (Dramatikerforbundet, Marianne Kleven (NFR), Elisabeth Sjaastad (NFF) Kjersti Monsen
(), Kristine Isaksen() og Knut Alfsen (NSF) (ref.)
1/3/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Vedtak: Godkjent

2/3/20 Godkjenning av referat fra forrige møte.
Vedtak: Referat fra forrige møte den 28.04.20 ble godkjent med en rettelse. Korrigert referat følger vedlagt.
3/3/20 Orienteringssaker
Knut orienterte om møtet med Abid Raja 25.5 2020. AU – forsterket med Hans Ole og Jørgen, spilte inn att
flere stipender gjennom Statens Kunstnerstipend var det høyest prioriterte tiltaket for Kunstnernettverket i
Krisepakke 3 i forbindelse med koroakrisen.
Marianne orienterte om møtet med Statens Kunstnerstipend den 6.6 2020. Stipendkomiteen ønsket respons
fra organisasjonene på hvordan tildelingsprosessen kan gjennomføres på kort tid.
Vedtak: Fellesmøtet tok informasjonen til orientering
4/3/20 Krisepakke 3
I regjeringens ”Krisepakke 3” i forbindelse med koronakrisen ble det bevilget 100 millioner kroner i støtte til
kunstnere. 70 av disse gikk til Statens Kunstnerstipend mens 30 gikk til Fond for utøvende kunstnere.
Fellesmøtet diskuterte om vi skulle innta en felles holdning til fordelingen av disse midlene mellom de ulike
kunstnergruppene. Ruben håpet Kunstnernettverket kunne enes om noen overordnede prinsipper. Ole Henrik
foreslo å dele kunstnerne inn i to grupper avhengig av hvor berørt de ulike gruppen ble av regjeringens
koronatiltak. Monica hadde et ønske om at Statens Kunstnerstipend kunne fordele midlene etter samme
prosentvis fordeling som hjemlene for arbeidsstipend. Hans Ole mente Kunstnernettverket som et minimum
burde kunne samle seg om at 100 millioner er et alt for lite beløp. ”Krisepakke 3” vedtas av Stortinget fredag
19.6. Fellesmøtet konkluderte med at det var for lite tid til å organisere en felles aksjon, og at det i tillegg var
ulike oppfatninger om hva som i tilfelle skulle vært vårt budskap.
Vedtak: Kunstnernettverket tar ikke stilling til fordelingen av midlene i ”Krisepakke 3”.

5/3/20 Eventuelt.
Heidi Marie orienterte om kunstnerpolitikkutvalgets arbeid med å få kunnskap om
organisasjonsutviklingsprosessen i Norsk kulturråd. Det er sendt en henvendelse til departementet, som
henviser tilbake til kulturrådet. Kunstnerpolitikkutvalget arbeider med en kronikk og en uttalelse om denne
saken.
Vedtak: Fellesmøtet gir kunstnerpolitikkutvalget mandat til å fortsette å følge opp denne saken.

