REFERAT
Deltagere:
Nicky Valbjørn Trebbien, Kulturministeriet
Ida Josefine Fuglsang-Damgaard, Kulturministeriet
Louise Bang Jespersen, Udenrigsministeriet
Clara Bredsdorff Bendtsen, Udenrigsministeriet
Lone Ravn, Slots- og Kulturstyrelsen
Agnethe Skovbye Nissen, Slots- og Kulturstyrelsen
Torben Lyngsø, Slots- og Kulturstyrelsen (ref.)

Dagsorden for møde i styregruppen for det internationale
kultursamarbejde d. 20 april 2020 kl. 14.00-14.30, Skype-møde.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Meddelelser fra Udenrigsministeriet, Kulturministeriet og Slots- og
Kulturstyrelsen
UM orienterede om, at der har været fokus på strandede danskere i starten af
coronakrisen. Der udvises forståelse for at public diplomacy projekter
udskydes som følge af COVID-19.
KUM oplyste, at Nicky er udnævnt som chef for departementets coronateam,
hvilket trækker hårdt på ressourcerne. Der er ikke foreløbig udsigt til, at det
ændrer sig.
SLKS orienterede om arbejdet med kombinationsordning for kunstnere med
A- og B indkomst.
3. Til godkendelse, Økonomi
Det blev besluttet, at de 92.500 kr. under statsbesøg bliver stående med
formålet at støtte kulturudveksling i forbindelse med eksempelvis
eksportfremstød i pipeline til genåbningen efter coronakrisen. Endvidere
flyttes 100.000 kr. fra posten informationsmateriale og web til restmidlerne.
Tilskudsliste 2020 (bilag 3.b) blev godkendt.
Indstilling til anvendelse af tilsagn påvirket af COVID-19 (bilag 3.c) blev
godkendt med anmærkningen, at muligheden for at søge ekstrabevillinger
skal gælde for alle tilskud og ikke udelukkende projekter under
indsatsområderne.
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Der sendes samlet besked ud via UM med instruks om anvendelse af
rådighedsbeløb for 2019 / 2020 og 2020.
4. Behandling af ansøgninger
Det blev besluttet at give betinget tilsagn på indstillede 42.500 kr. til
Guldalderudstilling i Litauen. Tilsagnet betinges af, at der skal være lukket
op for rejser efter coronakrisen og anvendes til rejse- og ophold.
Styregruppen noterer sig, at udstillingen er kurateret af SMK. I SMKs
rammeaftale med KUM er det ikke deres opgave at arbejde internationalt
hvorfor, der kan gives tilsagn fra styregruppens midler til international
kulturudveksling. Slots- og Kulturstyrelsen begrunder på den baggrund, at
der kan gives tilsagn til rejse og ophold for repræsentanter for SMK fra
styregruppens midler. Styregruppen godkendte indstillingen, ud fra en
betragtning om, at SMK’s repræsentanter bidrager aktivt til projektets
gennemførelse.
Ansøgningen fra DKI i Riga vedr. Polyfoni projektet blev afvist med
henvisning til at projektet stadig er under modning.
5. Evt.
UM orienterede om, at der er stor usikkerhed om afholdelse af
Ambassadørmøde og PD-seminar august/september og følgelig også
muligheden for at tilknytte et ”kulturseminarelement”. UM vender tilbage så
snart der er afklaring. Kulturseminaret aflyses såfremt de andre elementer i
programmet aflyses.
UM orienterede om, at der arbejdes på en online koncert i forbindelse med
grundlovsdag, som skal stilles til rådighed for ambassaderne. SLKS oplyste
om relevante kontakter i SLKS, samt om, at Statens Kunstfond arbejdede på
en pulje til produktionsstøtte til nye platforme.

