DAGSORDEN
Deltagere:
Nicky Valbjørn Trebbien, Kulturministeriet (KUM)
Ane Vibe Jensen, Kulturministeriet
Malene Bøgesvang, Udenrigsministeriet (UM) som stedfortræder for Louise Bang Jespersen
Hans Christian Aaskov, Udenrigsministeriet
Lone Ravn, Slots- og Kulturstyrelsen (SLKS)
Ida Fuglsang-Damgaard, Slots- og Kulturstyrelsen
(ref.)
Beslutningsreferat for møde i styregruppen d. 19. august 2019 kl. 14:00 –
15:00 i Slots- og Kulturstyrelsen, mødelokale 5, 5. sal.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
2. Meddelelser fra Udenrigsministeriet, Kulturministeriet og Slots- og Kulturstyrelsen
KUM orienterede om ny intern struktur.
UM orienterede om PD-seminaret d. 26. august.
SLKS orienterede om ny medarbejder i internationalt team.
SLKS orienterede om offentliggørelsen af rapport fra Rigsrevisionen om Statens
Kunstfond.
3. Til godkendelse - status på forbrug 2019 og tilskudsliste
Oversigt over brugte midler august 2019 godkendt.
Til det kommende styregruppemøde i november gennemgås projektgrundlag og
budgetter for de enkelte indsatser i Det Internationale Kulturpanels strategi 2017 –
2020.
Tilskudsliste godkendt
4. Kulturseminaret 2019
Program og deltagerliste for kulturseminar og fælles udflugt godkendt.
5. Ansøgning fra ambassaden i Vietnam vedr. fejringen af 50-året for diplomatiske forbindelser
Styregruppen godkendte indstillingen vedr. ansøgningen fra ambassaden i Vietnam.
UM foreslog at imødekomme ansøgningen med 250.000 dkr., og dette blev godkendt af KUM. Bevillingen afsættes fra budgettet for 2020. Bevillingen gives som et
rammebeløb til projekter primært inden for områderne arkitektur, scenekunst og
musik. Alle projekter og kunstnere skal godkendes af SLKS.
UM har efter styregruppemødet haft kontakt til ambassaden i Hanoi om fejringen,
og indstiller at udskyde beslutningen om 50-året skal markeres som en officiel fejring. KUM tilslutter sig denne indstilling.
6. Kommunikationen af Det Internationale Kulturpanels Ruslandssatsning
Styregruppen drøftede kommunikationen af Det Internationale Kulturpanels satsning i Rusland. Styregruppen indstillede, at der skal lægges en sag til kulturministeren til beslutning om danske samarbejdspartneres muligheder for at kommunikere
projekterne til et dansk publikum.
7. Evt.
Intet til punktet.
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