Bestyrelsesmøde
Dato: torsdag d. 10. december 2015
Til stede: Julie Sass, Lene Leveau, Søren Martinsen, Kim Grønborg, Camilla
Nørgård, Nis Rømer, Pia Fonnesbech, Mille Kalsmose-Hjelmsborg.
Kalsmose Hjelmsborg.
Fra sekretariatet: Klaus Pedersen, Miriam Katz.

Referat
1. Godkendelse
kendelse af referat fra september (bilag)
Referat jf. bilag godkendt.
2. Godkendelse/ændring af dagsorden
Tilføjelse,, Nis Rømer: 5.a om arbejdet med at udvikle BKF’s
politiske/organisatoriske tiltag generelt.
3. Næste bestyrelsesmøde/mødedatoer
lsesmøde/mødedatoer for 2016 (bilag)
Mødedatoer jf. bilag godkendt.
4. Konstituering/forretningsorden
ering/forretningsorden (bilag)
Næstformand: Camilla Nørgård.
Kasserer: Lene Leveau.
5. Hvervekampagne 2016 (bilag)
Nis Rømer orienterer om BKF’s samarbejde i år med konsulentfirmaet
Groupcare. Processen er mundet ud i en række strategiske forslag, som BKF kan
arbejde videre med. Først og fremmest forslag til hvervekampagne
ekampagne. Målet er at
skaffe forbundet flere – især yngre – medlemmer. Det skal gerne kobles med
nye initiativer/politikker, som kan gøre det endnu mere attraktivt at melde sig
ind i BKF. Der er forskellige tiltag i spil, som Nis foreslår, bestyrelsen kan
diskutere løbende i den kommende tid. Og justere undervejs.
undervejs.
Bestyrelsen drøfter formandens forslag til kampagneplan og budget (jf. bilag)
Beslutning:
Bestyrelse vedtager hvervekampagneplan og budget jf. bilag, herunder:
Pris for studentermedlemsskab fastsættes til: 300,Indhold af studentermedlemsskab fastsættes:: Medlemsblad, billig forsikring,
adgang til juridisk rådgivning.
Tovholder på hvervekampagne: Emil H. Andersen fra Groupcare ansættes i en
periode på 4-5 måneder (10 timer/uge) til at opbygge database med kontaktinfo
til de forskellige målgrupper,
målgrupp
der er potentielle medlemmer af forbundet. Emil
står også for eksekvering og opfølgning af/på
af
hvervekampagnen, som BKF’s
sekretariat leverer og/eller superviserer produktion af indhold til (pjecer, breve,
breve
websider).
Mål: At skaffe min. 50 nye medlemmer og 30 studentermedlemmer i 2016.
5.a Videre drøftelse af BKF’s nye tiltag/politiker:
tiltag/politiker
Hidtil har BKF anbefalet forbundets medlemmer at søge til enten Journalisternes
a-kasse, eller til Teknisk Landsforbunds
Landsforbund a-kasse,, der begge er fortrolige med
den særlige blandingsøkonomi, mange kunstnere har som skiftevis selvstændige

og honoraraflønnede.

Men i forbindelse med hvervekampagnen afsøger BKF’s sekretariat nu
mulighederne for at etablere et samarbejde,, der kobler medlemskab af BKF
direkte til optagelse
lse i en a-kasse.
a
Ordningen
en tænkes skruet sammen således, at hvis man som studerende melder
sig ind i både a-kasse
kasse og forbund et år inden afgangseksamen, kan man undgå
en del af karantænen ved eventuel ledighed umiddelbart efter afsluttet
uddannelse.
Erfaring fra andre fagforbund med lignende samarbejder med a-kasser
a
viser, at
sådanne tilbud er attraktive for mange studerende.
Nis Rømer orienterer desuden om andre forslag, som pt. er på idestadiet –
f.eks. en mentorordning, rettet mod
mo nyuddannede kunstnere::
At invitere
nvitere erfarne kunstnere til at danne et mentorkorps, som yngre kunstnere
kan sparre med.. Præcis hvordan en sådan ordning skal se ud, kan bestyrelsen
diskutere i den kommende tid,
ti f.eks. på bestyrelsesseminaret i februar. Men
tanken er, at det vil være gensidigt interessant for de unge og for de erfarne
kunstnere at bruge hinanden til sparring - f.eks. om det at drive egen
kunstnervirksomhed, at få kontakter på kunstscenen, at bruge
e sociale medier til
at komme ud med sin kunst m.m.. Mentorerne kan rekrutteres både i og
udenfor BKF’s nuværende medlemsskare, således at man også vil kunne hverve
erfarne kunstnere til forbundet som nye medlemmer.
Nis Rømer nævner også andre
a
mulige tiltag, der kan bruges i en
hvervekampagne:
Indføre BKF-præmiering
præmiering af kunstnerdrevne udstillinger.
Give studerende og nyuddannede mulighed for at udstille i BKF’s sekretariat
mod indmelding i forbundet.
forbundet
Netværksmøder
etværksmøder for nyuddannede og kunstnere uddannede i udlandet.
Andre faglige møder med henblik på netværksopbygning.
ne
I drøftelsen
røftelsen peger flere i bestyrelsen
b
på, at kommunikationen i en
hvervekampagne både skal løfte diverse medlemstilbud frem og vise BKF’s
politiske resultater gennem årene. Et vigtigt delmål i en hvervekampagne er
også at få professorerne på akademierne til at opfordre til medlemskab af BKF,
lød det. Desuden drøftedes behovet for billigere medlemskab for pensionister,
men omkostningerne vil desværre for store for BKF,, pga. medlemmernes høje
gennemsnitsalder (60+)
Enighed om at fokusere på at hverve flere medlemmer,
lemmer, således at man kan
tilbyde et bedre og stærkere
tærkere BKF,
BKF der kan give alle medlemmer
dlemmer, yngre som
ældre, mere
e for pengene,
pengene, og samtidig fortsætte det politiske arbejde med at
løfte indkomsten for alle kunstnere.
kunstne
6. BKF aktivitetsplan 2016 (bilag aktivitetsplan 2015)
Klaus Pedersen orienterer om aktivitetsplanen iflg. bilag.
7. Opgavefordeling 2016 (bilag, opgavefordeling 2015)
2015
Se bilag, skema Opgavefordeling 2016.
8. Bestyrelsesseminar 2016
Lisbet Bekker er hyret til at lede workshop på seminaret,
seminaret, der tager

udgangspunkt i Groupcares forslag til BKF’s nye politiske strategi.
strategi Bl.a. skal vi
drøfte BKF’s fremtidige organisation, frivilligstrategi, efteruddannelsestilbud etc.
9. Billedkunstneren
Ny udgave om migration og kunst på gaden.
gaden Udvikling
dvikling af næste udgave i gang,
deadline 10. februar 2016. Foreløbigt tema: Sociale medier og samtidskunst.
Forslag fra bestyrelsen: artikler om al den økonomi, som kunstnere genererer –
hør f.eks. fondene etc..
10.Presse- og informationsvirksomhed
I løbet af efteråret har BKF haft 3 lange kommentarer/klummer på
www.altinget.dk,, en længere artikel om kunstneres skatteproblemer samme
steds, samt deltaget i indslag og citeret i flere artikler om udflytningen af
Statens Værksteder
ksteder for Kunst.
11. Økonomi
Afventer næste bestyrelsesmøde.
12. Meddelelser
•

Møde med Bertel Haarder
Nis Rømer, Camilla Nørgård og Klaus Pedersen deltog i møde med
kulturministeren 30. november.
BKF’s repræsentanter fremlagde ønsket om at der udarbejdes
udarbejde en
Kulturministeriel ’Handlingsplan for billedkunst’ i lighed med de strategier,
Kulturministeriet har lanceret
et på musikkens og arkitekturens områder. Man
drøftede nogle af de problematikker, forbundet mener, er politisk vigtigst
pt.: Bl.a. at billedkunst i uddannelserne
u
bør styrkes, ikke mindst
provinsakademiernes vilkår er hårde, og at der er brug for at rette op på
provinsakademiernes
SKATs urimelige behandling af kunstnere.
Budskabet fra ministeren var dog klart: Der er ikke pt. udsigt til nye tiltag
på billedkunstens område.
Heller ikke nyt mht. at løse kunstneres skatteproblematikker,
skatteproblematikker f.eks. i forhold
til modtagerne
e af den livsvarige hædersydelse,
hædersydelse der stemples som
hobbykunstnere pga. underskud i kunstnervirksomheden og sættes i dyb
skattegæld. Bertel Haarder har aflyst den udredning af kunstneres
skattevilkår, som Marianne Jelved igangsatte. Det er en ærgerlig og
beklagelig udvikling.
Dog bad ministeren om, at forbundet sender vores forslag til indhold i en
handlingsplan
gsplan for billedkunst til orientering i ministeriet.
Formand og sekretariat udarbejder derfor et brev med forslag til indhold i
handlingsplan for billedkunst, der sendes til kulturministeren inden jul.
Brevet/handlingsplanen offentliggøres efterfølgende i BKF’s blad og på web.

13.Vejledende
Vejledende mindstepriser for 2016
2
(bilag)
Reguleret som foregående år.

