Bestyrelsesmøde
Dato: torsdag d. 22. oktober 2015
Til stede: Bjarne W. Sørensen, Camilla Nørgård, Nis Rømer, Lene Leveau,
Mille Kalsmose-Hjelmborg,
Hjelmborg, Ida Ferdinand, Pia Fonnesbech.
Afbud: Lise Skou, Agnete Bertram.
Fra sekretariatet: Klaus Pedersen, Miriam Katz.

Referat
1. Godkendelse/ændring af dagsorden
dagsorde
Ingen ændringer.
2. BKF generalforsamling – debatindslag, fremlæggelse af forslag mv.
Bestyrelsen aftaler, hvilke bestyrelsesmedlemmer der fremlægger motivering
motiv
af de
forskellige forslag til afstemning på generalforsamlingen:
Forslag om revidering
evidering af optagelsesvedtægt:
optagelsesvedtægt Mille Kalsmose-Hjelmborg.
Hjelmborg.
Forslag
slag om betaling ved lån af BKF-bil:
BKF
Pia Fonnesbech.
Forslaget fra bestyrelsen ang. BKF-bilen
BKF
lyder: Betaling på 100 kr. pr. dag indføres
samt max kørselsgrænse på 1.000 km. Dette pga. høje
øje udgifter til vedligeholdelse og
generelt høj slitage på BKF-bilen
bilen. Og for at så mange medlemmer som muligt får
glæde af bilen.
Forslag om digitalisering af BKFs arkiv: Bestyrelsen bakker op om forslaget fra Jørgen
Tang Holbek.
Sekretariatet orienterer om paneldeltagere i debatten om kunst i medierne på
generalforsamlingen 7. november. Formanden orienterer om baggrunden for
debatten: Den aktuelle politiske proces om vilkårene for fremtidens public service.
trategioplæg; ”Et større og stærkere BKF” – beslutning
3. Strategioplæg;
Efter næsten et års strategiproces med BKFs bestyrelse og sekretariat har Lisbet
Bekker fra konsulenthuset Groupcare
Groupc
leveret et oplæg til samlet strategi for BKF.
Bestyrelsen drøfter oplægget:
Sprogbrugen problematiseres af flere bestyrelsesmedlemmer. Man mener, det vidner
om misforståelser omkring nogle af de grundlæggende problematikker på vores
område. Når der f.eks. skrives om kunstneres ’arbejdsmarked’ flere steder,
steder
indsnævrer man problematikken til kun at handle om lønmodtagervilkår,
lønmodtagervilkår og favner
ikke de mange kunstnere, der er selvstændige eller er skiftevis selvstændige og
freelance lønmodtagere.
Teksten behøver omformuleres gennemgribende,
gennemgribende så den favner selvstændiges vilkår
også – og så den rammer rigtigt i forhold til den blandingsøkonomi,, som er vilkår for
de fleste af forbundets medlemmer.
Samtidig er der enighed i bestyrelsen om,, at det kan være nødvendigt at leve med, at
teksten i strategien visse steder måske rammer skævt, så længe at selve delmålene
delmå
er præcise og konstruktive i forhold til det videre politiske arbejde.
Bestyrelsen har følgende bemærkninger
mærkninger til de fire indsatsområder i strategien:

•

Indsatsområde 1: Kunstens rammevilkår:
rammevilkår
Efter
fter ’billedkunstens arbejdsmarked’ tilføj: ’og kunstens økonomiske rum’.
rum’
Det bemærkes, at alle BKFs politiske mål indenfor dette indsatsområde ikke
ikk er
med i strategien, men at resten findes i forbundets politiske program.
Delmålene indenfor
denfor dette indsatsområde i strategien godkendes.

•

Indsatsområde 2: Flere medlemmer, øget engagement.
Strategiens mål på dette indsatsområde om at gennemføre hvervekampagne
godkendes.

•

Indsatsområde 3: En sammenhængende kommunikationsstrategi.
Strategiens overordnede mål om at arbejde med sammenhængende visuel
identitet på BKFs web og blad godkendes.
godkendes

•

Indsatsområde 4: Professionel organisation.
Strategiens overordnede mål om at effektivisere arbejdet i organisationen på
baggrund af oplægget godkendes.
det aftales, at processen
rocessen igangsættes på bestyrelsesseminar februar 2016.
Bestyrelsen
estyrelsen tilføjer ønske om,
om at strategien her indeholder punkt om at arbejde
fokuseret i et ad hoc bestyrelsesudvalg med området ’kunst
’kunst i det offentlige
offen
rum’. Der foreslås oprettelse
oprett
af digital opgavebank for de kunstnere, der
arbejder med kunst i det offentlige rum/byggeriet.
Beslutning:: Bestyrelsen godkender GroupCares oplæg til strategi for BKF.

4. Folkemøde og Kulturmøde 2016 – deltager BKF? (bilag)
Beslutning:: Forbundet deltager begge steder næste år. Møderne giver god
mulighed for lobbyarbejde
yarbejde i forhold til kunstlivets beslutningstagere og
politikere. Der aftales evaluering efter næste års Folke/Kulturmøder.
Folke/Kultur
5. Billedkunstneren, pressepresse og informationsvirksomhed
•

Statens Værksteder for Kunst
Pressemeddelelse og nyhedshistorie om udflytningsplanerne offentliggjort –
sagen bliver ligeledes omtalt i decemberudgaven af bladet.

•

Statens Kunstfonds tildelinger
Politiken har kørt artikelserie om statens kunststøtte, hvor bl.a. BKFs formand
har medvirket.

•

Selvcensur i kunstverdenen
BKF har ligesom flere andre kunstnerorganisationer takket nej til at deltage i
ugebrevet A4s undersøgelse om
om selvcensur. BKFs sekretariat og formand
vurderede, at undersøgelsen
søgelsen var tendentiøs i sin udformning af spørgsmål.

6. Meddelelser mv.

•

Indstilling medlem til udvalget til fordeling af rådighedsbeløb for billedkunst
Lene Leveau indtræder. Nis Rømer suppleant.

•

Dansk Kunstnerråd
Rådet vil lave happening – debatarrangement – i foråret 2016 om kunstens
rolle i fremtidens public service medier.

•

Seminar – kommunale billedkunstråd – evaluering

•

Dagpengereform
Flere fagforeninger har allerede kritiseret,
kritiseret, at den store del af arbejdsstyrken,
der er ’atypisk ansatte’ – freelancere, kunstnere etc. - er overset i den rapport,
dagpengekommissionen netop har lagt frem.
BKF vil bakke op om kritikken i den kommende tid, i samarbejde med andre
kunstnerorganisationer
er.
Dagpengekommissionen opfordrer til, at en
e ’hurtigarbejdende’
hurtigarbejdende’ arbejdsgruppe
skal se nærmere på vilkårene for ’atypiske ansatte’
ansatte – bl.a. kunstnere, der
skiftevis er selvstændige og freelance lønmodtagere. BKF følger arbejdet.
Post scriptum:: Politisk aftale om dagpengene indebærer
indebærer bl.a., at dette arbejde
nu sættes i gang.

7. Eventuelt
Dato for bestyrelsesseminar 2016 fastsættes til: 4.-5.
4. 5. februar.

