
 

 

 

Til organisationerne og uddannelsesinstitutionerne 

mv. der udpeger medlemmer til Statens Kunstfonds 

Repræsentantskab 

Udpegning af medlemmer til Statens Kunstfonds 

Repræsentantskab for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2020 

(Bemærk: Svarfrist den 10. august, kl. 10.00) 

 

Slots- og Kulturstyrelsen skal anmode om, at der udpeges medlemmer til Statens Kunstfonds 

Repræsentantskab for perioden 1. januar 2021 - 31. december 2024 i henhold til nedenstående 

retningslinjer (udsnit fra Bekendtgørelse om Statens Kunstfond): 

§ 2. Repræsentantskabet for Statens Kunstfond består af 49 medlemmer. Kulturministeren udpeger 

formanden blandt medlemmerne. Medlemmerne udpeges således, jf. § 5, stk. 4, i lov om Statens 

Kunstfonds virksomhed: 

1) Kulturministeren udpeger 1 medlem. 

2) Akademiraadet udpeger 2 medlemmer. 

3) Akademisk Arkitektforening udpeger 1 medlem. 

4) Arkitektskolen Aarhus udpeger 1 medlem 

5) Billedkunstnernes Forbund udpeger 2 medlemmer. 

6) Brancherådet for Scenedans i Danmark udpeger 1 medlem. 

7) Danmarks Teaterforeninger udpeger 1 medlem. 

8) Amatørernes Kunst & Kultur Samråd, Organisationen af Rytmiske Amatørmusikere samt Musik & 

Ungdom udpeger i fællesskab 1 medlem. 

9) Dansk Artistforbund udpeger 1 medlem. 

10) Danmarks Biblioteksforening udpeger 1 medlem. 

11) Danske Billedkunstneres Fagforening og Kunstnersammenslutningernes Samråd udpeger i 

4. juni 2020 
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fællesskab 1 medlem. 

12) Design Denmark udpeger 2 medlemmer. 

13) Danske Dramatikere udpeger 1 medlem. 

14) Danske Filminstruktører udpeger 1 medlem. 

15) Danske Jazz-, Beat- og Folkemusikautorer udpeger 1 medlem. 

16) Danske Kunsthåndværkere og Designere udpeger 2 medlemmer. 

17) Danske Musik- og Kulturskoler og Dansk Musikpædagogisk Forening udpeger i fællesskab 1 

medlem. 

18) Danske Populærautorer udpeger 1 medlem. 

19) Danske Skønlitterære Forfattere udpeger 1 medlem. 

20) Dansk Forfatterforening udpeger 2 medlemmer. 

21) Dansk Gallerisammenslutning udpeger 1 medlem. 

22) Dansk Komponistforening udpeger 1 medlem. 

23) Dansk Live udpeger 1 medlem. 

24) Dansk Musikerforbund udpeger 1 medlem. 

25) Dansk Skuespillerforbund udpeger 1 medlem. 

26) De Frie Koreografer og Foreningen af Danske Sceneinstruktører udpeger i fællesskab 1 medlem. 

27) De humanistiske fakulteter ved Københavns, Syddansk og Aarhus Universiteter udpeger i 

fællesskab 3 medlemmer. 

28) Den Danske Filmskole udpeger 1 medlem. 

29) Danske Ensembler, Orkestre og Operainstitutioner udpeger 1 medlem. 

30) Designskolen Kolding udpeger 1 medlem. 

31) Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering udpeger 2 

medlemmer. 

32) Film- og tv-arbejderforeningen udpeger 1 medlem. 

33) Foreningen af Kunsthaller i Danmark og Organisationen Danske Museer udpeger i fællesskab 1 

medlem. 

34) Danske Forlag udpeger 1 medlem. 

35) Musikkonservatorierne udpeger 2 medlemmer i fællesskab. 

36) Sammenslutningen af Danske Scenografer og Uafhængige Scenekunstnere udpeger i fællesskab 

1 medlem. 

37) Den Danske Scenekunstskole udpeger 1 medlem. 

38) Dansk Teater udpeger 1 medlem. 

39) Assitej Danmark og Teatercentrum udpeger i fællesskab 1 medlem. 

40) Unge Kunstnere og Kunstformidlere udpeger 1 medlem. 

Repræsentantskabets arbejdsopgaver 

Repræsentantskabet har til opgave at udpege udvalgsmedlemmer til Statens Kunstfond og at tildele 

hædersydelser (tidligere ”livsvarige ydelser”). Tildeling af hædersydelser sker efter indstilling fra det 

relevante udvalg. Endvidere skal Statens Kunstfonds Repræsentantskab følge Statens Kunstfonds 

virksomhed og i samarbejde med Statens Kunstfonds Bestyrelse arrangere et årligt seminar om 

kunstens rolle i samfundet. Ud over det årlige seminar forventes det, at der vil blive afholdt 1-2 årlige 

møder i repræsentantskabet. Næste møde vil blive afholdt i marts 2021. 
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Fordelingen af mænd og kvinder i repræsentantskabet 

I henhold til ligestillingsloven skal nedenstående retningslinjer overholdes med henblik på at opnå en 

ligelig sammensætning af mænd og kvinder i repræsentantskabet: 

 Organisationer og institutioner mv., der udpeger ét medlem, skal foreslå både en kvinde og en 

mand. Kulturministeren vælger det endelige medlem blandt de to foreslåede kandidater ud fra en 

samlet helhedsvurdering af repræsentantskabets kønsmæssige sammensætning. 

 Organisationer og institutioner mv. der udpeger to medlemmer skal udpege en kvinde og en mand. 

 Organisationer og institutioner mv. der udpeger tre medlemmer skal udpege enten to kvinder og en 

mand eller en kvinde og to mænd. 

Repræsentantskabet vil på denne baggrund blive sammensat med en ligelig fordeling af mænd og 

kvinder. 

Karensregler mv. 

Følgende medlemmer kan ikke udpeges til repræsentantskabet: 

 Nuværende udvalgsmedlemmer i Statens Kunstfond. 

 Nuværende medlemmer af repræsentantskabet for Statens Kunstfond, som ved seneste udpegning 

blev genudpeget og dermed pt. sidder i repræsentantskabet for anden periode i træk. 

 

Nuværende medlemmer af repræsentantskabet for Statens Kunstfond, som kun har været beskikket i 

én periode, kan godt beskikkes til repræsentantskabet. 

Medlemmer af repræsentantskabet kan ikke samtidig være medlem af et udvalg i Statens Kunstfond. 

Rejsegodtgørelse 

Medlemmer af repræsentantskabet kan få refunderet rejseudgifter i forbindelse med 

repræsentantskabsmøder, jf. statslige regler om refusion af rejseudgifter. 

Medlemmer af repræsentantskabet (inkl. formanden) modtager ikke honorar for deres hverv. 

Indsendelse af udpegninger 

Slots- og Kulturstyrelsen skal bede om at modtage udpegninger (eller forslag til medlemmer, jf. afsnit 

om ligestillingsloven) fra organisationer og institutioner mv. senest mandag den 10. august 2020 kl. 

10.00. 

Der skal indsendes følgende på mail til undertegnede (sah@slks.dk): 

  Navn og kontaktinformation (CPR-nr., alm. postadresse, e-mail og tlf.nr.) på de 

udpegede/foreslåede kandidater 

 Kortfattet CV 
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Den udpegende organisation/ institution bedes på forhånd at have sikret sig accept fra de 

pågældende om, at de er villige til at påtage sig arbejdet som medlem af Statens Kunstfonds 

Repræsentantskab. 

 

Den videre proces 

Efter fristen den 10. august 2020 vil kulturministeren sammensætte det endelige repræsentantskab på 

baggrund af organisationernes udpegninger. De nye medlemmer modtager et beskikkelsesbrev fra 

kulturministeren, og organisationer mv. vil blive orienteret om valget af den endelige kandidat. 

Slots- og Kulturstyrelsen beder om, at organisationerne selv orienterer de af de foreslåede kandidater, 

som ikke bliver beskikket som medlemmer af repræsentantskabet. 

 

Hvis I har spørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte undertegnede. 

 

Med venlig hilsen 

Sabrina Højbjerg 


