Bestyrelsesmøde
Dato: Torsdag d. 31.. maj 2018
Tid: kl. 10.30 – 13.30
Sted: BKF, København
Til stede: Nis Rømer, Camilla Nørgaard, Pia Fonnesbech, Hannibal Andersen,
Andersen
Julie Sass, Mille Kalsmose
Fra sekretariatet:
t: Klaus Pedersen
Afbud: Søren Martinsen, Ulla Hvejsel, Kim Grønborg

Dagsorden
1. Godkendelse/ændring af dagsorden
2. Status på igangværende aktiviteter
Kurser og efteruddannelse.
efteruddannelse. Kommende aktiviteter er annonceret i sidste
nyhedsbrev, bl.a. besøg på LO skolen, efterårstur til Berlin.
Billedkunstneren.. Næste nummer har fokus på kunstnerøkonomi og varmer
op til BKF-prisen.
prisen. Indspark: fint om vi kunne kikke på problematik om at der
måske er en tendens om at fondene er tilbageholdene med at give støtte
direkte til kunstnerne.
Presse- og informationsvirksomhed.
informationsvirksomhed Første film om kunstens værdi har fået
en fin modtagelse – masse likes på FB mv. 3 Film er på vej om kunstnernes
vilkår.
Kunstnerassistentordning. Intet nyt. Afventer evaluering af første projekt.
Kunstnerassistentordning.
BKF Studerende.. Særskilt punkt. På dagsordenen.
Kulturmødet på Mors 2018.
2018. Vores hidtil mest ambitiøse program – op til 10
talks i vores camp.
Præmiering af kunstnerdrevne udstillingssteder
udstillin
2018.. Er fastlagt i villaen
v
på
Carlsberg fredag d. 26.10.2018.
26.10.
. Forslag om at rykke tidspunktet til senere,
fx kl. 17.00.
Undersøgelse
e af visningsvederlagsordningen.
visningsvederlagsordningen Resultat offentliggøres i næste
nummer af Billedkunstneren. Det ser godt ud. Stort set alle
all udstillingssteder
har betalt visningsvederlag og alle kender til refusionsordningen.
3. MeToo – nye tiltag – drøftelse/beslutning (bilag)
Der har været afholdt møde mellem BKF og MeToo gruppen hvor det er
besluttet, att BKF laver en mindre undersøgelse om omfanget af seksuelle
krænkelser i kunstlivet og at MeToo gruppen laver en større og bredere
undersøgelse.
BKF indkalder branchens organisationer for at høre om der skulle være
behov for at igangsætte
angsætte fælles tiltag
til
på dette område.
4. Systematisk interessevaretagelse – drøftelse/beslutning (bilag)
Punktet blev slået sammen med punkt 6.
Endvidere blev det besluttet, at der til næste møde fremlægges et notat om
ideer til den fremtidige struktur for BKF-regionerne.

5. BKF studerende - nye tiltag, fx blad? - drøftelse/beslutning
Udgår
6. Mere fokus på billedkunst i kommunerne – hvad kan BKF sætte i
gang? Drøftelse/beslutning
Der var enighed om at BKF i den kommende tid skal prioritere billedkunsten
i kommunerne. Det blev besluttet, at der til næste møde fremlægges en
strategi for denne indsats.
7. Nye udviklingsstrategier – drøftelse
udgår
8. Økonomi
Regnskab for 2017 fremlægges til underskrift på næste møde.
9. Meddelelser/orientering
/orientering i øvrigt
Akademiernes situation
Møde med KRO mv.
Undersøgelse af markedet for billedkunst mv. ved CBS
10.

Eventuelt

