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Dagsorden for møde i styregruppen for det internationale kultursamarbej-

de den 26. februar kl. 9 – 11 i mødelokale 6, stuen, Kulturstyrelsen. 

 

 

1. Godkendelse af dagsorden  

 

2. Meddelelser fra Udenrigsministeriet, Kulturministeriet og Kultur-

styrelsen 

 

 

3. Til godkendelse 

 

3a Foreløbigt regnskab 2013, tilskudsliste 2013  

 

3b Budget 2014  

 

 

4. Til diskussion og beslutning 

 

4a  Kulturseminar 2014, oplæg  

 

4b Ansøgningsberettigede aktører, hvem kan søge midler under styregruppen?  

 

4c Konference om bæredygtighed (bilag 6) EFTERSENDES  

 

  

5. Behandling af indkomne ansøgninger – internt punkt  

 

5a Ansøgninger til repræsentationernes rådighedsbeløb 2014 

  

5b Ansøgning fra Carl Nielsen Netværket  

 

 

 

6. Til orientering 

 

Deltagere:  

Karin Marcussen, Kulturministeriet 

Jakob Strandgaard. Kulturministeriet 

Christina Lassen, Udenrigsministeriet 

Hans Christian Aaskov, Udenrigsministeriet 

Lone Ravn, Kulturstyrelsen 

Ulla Rønberg, Kulturstyrelsen 

 

 

J.nr.:  
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6a Sydafrika, program samt deltagerliste  

 

6b  Co-Creation platform, Brasilien  

 

6c Liste over besøgsprogrammer  

 

7. Eventuelt  

 

 

 

Mødedatoer i 2014: 

 

Februar, onsdag d. 26. kl. 9 – 11 

 

Maj, onsdag d. 21. kl. 9 – 11 

 

Eventuelt: Juni, onsdag d. 18. kl. 9 – 11 (om kulturseminaret) 

 

Oktober, onsdag d. 8. kl. 9 – 11 

 

December, onsdag d. 10. kl. 9 - 11 

 

 

_______________________________________ 

 

 

 

Ad 1. Godkendelse af dagsorden 

Kulturministeriet ønskede under pkt. 7 (Eventuelt) at drøfte beslutninger taget på 

det seneste møde i Ruslandsgruppen under Det Internationale Kulturpanel (IKP).  

 

Ad 2. Meddelelser 

Kulturministeriet:  

 Visit Denmark indtræder i IKP og inviteres med til førstkommende møde d. 

4. april 2014. Visit Denmark vil kunne søge styregruppens midler i henhold 

til de formål, der er opstillet for midlernes anvendelse.  

 

Udenrigsministeriet:  

 Den nye Handels- og Udviklingsminister vil primo marts være til stede ved 

åbningen af designudstillingen „Vivre danois, design et style de vie“ på Mai-

son du Danemark, Paris. I denne forbindelse vil undersøgelsen om Nordic 

Cool i Paris, som styregruppen har støttet, blive fremlagt. 

 

 Det blev i denne forbindelse foreslået, at det danske formandskab 2015 i 

Nordisk Ministerråd kunne drøftes som strategisk begivenhed i 2015.  

 

 Udenrigsministeriet har indkaldt ansøgninger til PD-midler. I fordelingen af 

støtte er der udmeldt tre fokusområder:  
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o Grøn omstilling, grøn vækst 

o Arktis 

o Nordisk Model 

 

Kulturstyrelsen:  

 Midler til repræsentationerne til støtte ved afholdelse af MGP-aktiviteter er 

fastlagt. I fordelingen er Visit Denmarks indsatsområder i samme forbindel-

se prioriteret. 

 

Ad 3a. Foreløbigt regnskab 2013 

Regnskabet går næsten i nul. Lone Ravn fremlagde de regnskabstekniske procedu-

rer, herunder Kulturstyrelsens arbejdsgang (forskellige økonomiske it-

styresystemer).  

 

Det blev bemærket, at regnskabet i sin nuværende form ikke indeholder delposter 

på enkeltaktiviteter. Det blev derfor besluttet, at:  

 indsætte en oversigt over ”uden for handlingsplanens fokus” under budget-

punktet ”Midler til det Internationale Kulturpanel”. 

 på næste møde vil en Navision-udskrift for regnskabet 2013, på de 

områder, hvor Kulturstyrelsen er operatør, indgå som del af mødemateria-

let, dvs. besøgsprogrammer, officielle danske begivenheder, kulturseminar, 

information og IT samt netværk.  

 

Ad 3b. Budget 2014 

Budgettet blev godkendt. 

 

Ad 4a. Kulturseminar 2014 

Det fremsendte oplæg til seminaret 2014 blev drøftet. Oplægget var bl.a. baseret 

på besvarelser modtaget fra seminarets deltagergruppe ang. forslaget om at afhol-

de seminaret/dele af seminaret på engelsk. Styregruppen ønskede at orientere sig i 

besvarelserne, førend beslutning om seminarets form blev vedtaget. Det blev bes-

luttet, at Kulturstyrelsen udsender spørgeskemaundersøgelsen til styregruppens 

orientering. 

 

Ad 4b. Ansøgningsberettigede aktører under IKP 

Det blev besluttet, at medlemmer af IKP kan søge midler under styregruppen så 

længe ansøgning afspejler formål og handlingsplan. 

 

Ad 4c. Konference bæredygtighed 

Punktet vil muligvis blive drøftet på kommende IKP-møde d. 4. April i forbindelse 

med opfølgning på bæredygtighedstemaet. 

 

Ad 6a. Sydafrika – program og deltagerliste  

Punktet nåede ikke at blive kommenteret. 

 

Ad 6b. Brasilien – co-creation platform 

Kulturstyrelsen udfærdiger et statusnotat, der tilsendes styregruppen. 
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Ad 7. Eventuelt  

Punktet udgik pga. tidspres.  

 

 

/Ulla Rønberg 


