Bestyrelsesmøde
Dato: onsdag d. 25.. januar 2017
Til stede: Nis Rømer, Søren Martinsen, Julie Sass, Pia Fonnesbech, Camilla
Nørgaard, Birgitte Kristensen, Kim Grønborg. Afbud: Mille Kalsmose, Ulla Hvejsel.
Fra sekretariatet: Klaus Pedersen,
Pedersen Miriam Katz.

Referat
1. Referat
rat fra december (bilag)
2. Godkendelse/ændring af dagsorden
(bilag
3. Studiepolitik (bilag)
I forlængelse af sidste bestyrelsesmøde skal de
e endelige betingelser for
studiemedlemskab i BKF fastsættes. Nis Rømer fremlægger arbejdspapir og
orienterer om oplægget. Det skal fremme,
fremme at de studerende bliver fagligt
aktive og bevidste om, hvilke muligheder der ligger i at organisere sig i BKF.
BKF
Flere tiltag i arbejdspapiret drøftes, bl.a. en ambassadørmodel
mbassadørmodel på
akademierne,, vigtigheden af mødevederlag
erlag og transportgodtgørelse
understreges.. BKF’s studenter-ambassadører
studenter
skal tilrettelægge faglige BKFarrangementer på akademierne.
Også behovet for at skabe praktikpladser/assistentjobs
praktikpladser/assistentjobs for studerende og
nyuddannede kunstnere diskuteres. Det kunne ske i form af webportal, der
formidler mulighederne. Julie Sass peger desuden på vigtigheden af at søge
fonde, f.eks. Oticon, til at skabe nye tiltag for studerende..
Arbejdspapiret foreslår
foresl et studentermedlemsskab som i andre faglige
fagl
foreninger: Med
ed visse begrænsninger, men med adgang til en lang række
medlemsgoder,, dog ikke brug af BKF’s bil og boliger.
boliger
Bestyrelsen godkender,
godkender at BKF arrangerer netværksmøde for dimittender i
lighed med sidste
dste år. Og at BKF vil byde ind med idé om at samle de
studerende fra de 3 akademier på et sommerseminar.
Beslutning: Studentermedlemskab af BKF koster 200,-/årligt.
200, /årligt. Bestyrelsen
giver grønt lys for formandens oplæg om studentermedlemsskab med
mindre tilføjelser/justeringer.
justeringer. Ny version af arbejdspapir
rbejdspapir om studiepolitik
udsendes til tjek i bestyrelsen.
4. Kulturpolitik (bilag)
Bestyrelsen drøfter,
r, hvilke kulturpolitiske emner vi skal fokusere på i 2017.
BKF’s bud på en handlingsplan for billedkunsten vedlægges
vedlægges (offentliggjort
før nytår på www.bkf.dk)
www.bkf.dk samt svar fra Mette Bock.
Ministeren afviser i sit svarbrev at igangsætte en handlingsplan på
billedkunstområdet nu, hun vil afvente rapport om billedkunstens vilkår som
er på vej fra Statens Kunstfond.
Kunstfond Bestyrelsen noterer sig, at denne rapport
reelt ikke er nødvendig for at igangsætte kulturpolitiske initiativer, der kan
styrke brugen af billedkunst,
billedkunst og vil derfor holde ministeren fast på hendes
forklaring i den kommende tid. Bestyrelsen peger på, at kulturens nye
minister i lighed med flere af sine umiddelbare forgængere tilsyneladende
kun vil administrere nedskæringer og status quo,, ikke kæmpe for at styrke

stens og kulturens politiske og økonomiske position i samfundet.
kunstens
Sekretariatsleder Klaus Pedersen orienterer om, at netop denne problematik
er baggrunden for et stort nyt fælles initiativ fra en kreds af
kunstnerorganisationer, herunder BKF.
BKF Organisationernes
rnes nye samarbejde
afløser Rosengade--initiativet
initiativet fra Folkemødet på Bornholm og har
overskriften ’En
n national kulturpolitik’.
kulturpolitik’. Under dette tema forsøger
kunstnerorganisationerne at få minister, politikere og beslutningstagere i
tale på en lang række debatter
d
r og arrangementer på Folkemødet på
Bornholm, Kulturmøde Mors og Ungdommens Fællesmøde i København i
løbet af 2017. BKF byder ind med forslag og idéer til debatter og
oplægsholdere – det skal bl.a. handle om kunst i skolen, kunst i
sygehusbyggerierne og kunstens
ku
nødvendighed.
I bestyrelsen er der enighed om at arbejde videre på handlingsplan for
billedkunst. I første omgang sker dette udviklingsarbejde på det forestående
bestyrelsesseminar med temaet ’Kunst skaber værdi’.
På bestyrelsesseminaret vil bestyrelsesmedlemmer også drøfte kunstneres
rolle i byudvikling
ing rundt om i kommunerne, apropos
apropos Politiskole-debatten.
Politiskole
Det kunne f.eks. handle om at etablere kunstnerlandsbyer i
udkantsområder, og at arbejde for at skaffe flere billige værksteder i
storbyerne, med inspiration fra f.eks. Stockholm.
Stockholm
5. Nyt fra sekretariatet
• Der er bevilget foreløbigt 1 års orlov fra bladredaktør-stillingen
stillingen til Miriam
Katz. Miriam skal skrive for et nyt webmagasin om minoritetskultur men
fortsætter som kommunikationsmedarbejder i BKF på nedsat tid.
Projektstillingen som ny bladredaktør er slået op, ansættelsessamtaler
afholdes uge 8.
• Ny hjemmeside: Der
D er indledt drøftelser med både webbureau og
designere om en ny samlet løsning. Processen går i gang i løbet af
foråret.
mpetencecenter for Børn, Unge og Billedkunst, der i 3 år har
• Nyt fra Kompetencecenter
haft en medarbejder med kontorplads hos BKF: Centrets 3-årige
3
projektperiode er udløbet. Kompetencecentret har udarbejdet flere gode
rapporter og kortlægninger af området, se www.kbub.dk BKF er
repræsenteret i kompetencecentrets styregruppe, som i begyndelsen af
februar er inviteret til møde i Statens Kunstfond for at drøfte ny pulje til
børn-unge-billedkunst.
billedkunst.
• Sekretariatsleder Klaus Pedersen minder om bestyrelsesseminaret 23.23.
24. februar: Husk tilmelding senest 10. februar. Mere info pr. mail.
6. Billedkunstneren, pressepresse og informationsvirksomhed
Næste udgave har tema om kunstakademier. Bladet indgår i den pakke, der
udsendes til studerende i løbet af marts
marts med henblik på at promovere
studentermedlemsskab. I bladet er bl.a. også en artikel om hvordan
kunstens samfundsværdi måles, afledt af de samtaler, der har været i
bestyrelse og bladudvalg om dette.
7. Meddelelser/Eventuelt
Intet.

