Bestyrelsesmøde
Dato: torsdag d. 8. december 2016
Tid: kl. 10.30 – 13.00 - Sted: BKF,
BKF København
Til stede: Nis Rømer, Birgitte Kristensen, Julie Sass, Søren Martinsen, Kim
K
Grønborg,
Pia Fonnesbech og Ulla Hvejsel.
Afbud: Camilla Nørgård og Mille Kalsmose-Hjelmborg
Kalsmose
Fra sekretariatet: Klaus Pedersen og Miriam Katz

Referat
rat fra oktober
1. Referat
2. Godkendelse/ændring af dagsorden
3. Konstituering af den nye bestyrelse
Næstformand: Camilla Nørgård.
Kasserer: Julie Sass.
4. Forretningsorden og mødeoversigt
Forslag om at suppleanter kan deltage i løbende bestyrelsesmøder drøftes.
Det afvises med begrundelsen at bestyrelsen
bestyrelsen i forvejen er stor. Suppleanter
skal træde ind, hvis bestyrelsesmedlemmer udtræder og kan i øvrigt deltage
i det årlige bestyrelsesseminar. Det besluttes, at praksis
praksis ang. suppleanter
fastholdes og præciseres i forretningsordenen.
Mødeoversigt, ændringer: 30/8 aflyst, 27/9 aflyst.
Erstattet af: 13/9 og 25/10.
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5. Opgavefordeling 2017
Ændringer:
Redaktionsudvalg: Pia Fonnesbech udtræder, Ulla Hvejsel indtræder.
Kursus- og efteruddannelsesudvalg: Tilføj Nis Rømer,, Karen Mette Fog
Pedersen.. Ulla Hvejsel indtræder.
Udsmykningsudvalg: Kim Grønborg indtræder. Søren Martinsen tovholder.
Galleriudvalg: Klaus Pedersen indtræder.
Ligestillingsudvalg: Birgitte Kristensen indtræder.
Regionsudvalg: Lene Leveau udgår.
Dansk
k Kunstnerråd, rådet: Birgitte Kristensen indtræder.
IAA,, Søren Martinsen indtræder.
6. Udpegning af bestyr.medlem
bes
til Den Fries bygningsbestyrelse
Der skal indstilles en mand og en kvinde.
BKF’s bestyrelse indstiller Søren Martinsen og Elle-Mie
Elle Mie Ejdrup Hansen. Som
S
suppleant indstilles Lene Leveau.

7. Studiepolitik
Generalforsamlingen 2015 vedtog at indføre et medlemskab for studerende.
BKF har den seneste tid mødtes med akademistuderende og rektorer på de
tre kunstakademier for blandt andet at få deres input til hvad et
medlemskab skal indeholde og hvordan det gøres bedst og mest relevant for
de studerende. Der er pt. ca. 260 på de tre akademier. Vores ønske er at
indsatsen for de studerende skal kædes sammen med vores seneste tiltag
for dimittender. Målet er at skabe en bedre overgang fra studietiden til tiden
efter som nyuddannet. På sigt er målet at bringe dimittendledigheden
markant ned for billedkunstområdet – og gøre det lettere for nyuddannede
at komme ind på arbejdsmarkedet. De studerende har peget på flere
områder, de kunne tænke sig BKF går ind i: Fx formidling
formidling af studiejobs,
psykologisk vejledning, billige forsikringer. Desuden er BKF’s blad relevant
fordi det viser bredden i kunstneres arbejdsliv og beskæftigelsesmuligheder.
BKF’s formand og sekretariatsleder foreslår at indføre en ambassadørmodel i
forbindelse
else med studenterordningen. Det indebærer, at BKF honorerer
kontaktpersoner/ambassadører blandt de studerende, som kan tilrettelægge
faglige arrangementer i dialog med BKF og med BKF som afsender.
Bestyrelsen er positiv overfor ambassadørmodellen og drøfter
drøft flere
muligheder for at BKF kan støtte faglige arrangementer blandt studerende,
fx sommerlejr og fællesmøder/seminarer på tværs for alle tre akademier.
Forslag om BKF-studentermedlemskab
studentermedlemskab sammenskrives og fremlægges på
næste bestyrelsesmøde.
8. Samarbejde med andre organisationer
BKF’s møderække
øderække med UKK er afsluttet. Der er enighed om mange ting,
ting
men pt. ikke basis for tættere samarbejde.
9. Nyt fra sekretariatet
Uddannelseskoordinator Karen Mette Fog Pedersen er på barsel, tilbage april
2017.
10. Billedkunstneren, pressepresse og informationsvirksomhed
Intet
11. Meddelelser/orientering
/orientering
Orientering og drøftelse af mulige mediepartnere i forhold til præmiring af
kunstnerdrevne udstillingssteder i 2017.
2017
12. Eventuelt
Intet

