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Rigtig glædelig jul og et godt nytår 2019 til jer alle, og tak for samarbejdet i året,
der gik.
mange hilsner
/Den faglitterære styrelse

TO GLADE PRISMODTAGERE

PRISFEST FOR FAGLITTERATUREN
- og for Marianne Stidsen og Steen Hildebrandt
Den faglitterære styrelse uddelte på vegne af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for litteratur Den
faglitterære pris til Marianne Stidsen, forfatter, lektor, dr. phil. samt til Steen Hildebrandt, forfatter,
ph.d. og professor.

UDKAST til ændringer i vedtægterne for den faglitterære
gruppe
Behandlet på den faglitterære styrelses ordinære møder den 13. august samt den 23. november 2018.
Den faglitterære gruppes årsmøde (generalforsamling) den 23. marts 2018 pålagde styrelsen at
udarbejde ændringsforslag til vedtægterne, der kan imødekomme disse punkter:
- Hvorledes sikrer man størst mulig åbenhed omkring styrelsens arbejde?
- Den faglitterære gruppe og den litterære offentlighed.
- Den faglitterære gruppes forhold til den øvrige del af Dansk Forfatterforening.
- Hvor længe bør man kunne være medlem af styrelsen?
- Regler for valg af formand
- Prioritering af emner
- Diverse
Styrelsen foreslår følgende:
Tilføjelse i § 1:
”Det er styrelsens opgave at arbejde for gruppens formål, herunder gruppens forhold til den litterære
offentlighed og fagbogens placering i den litterære offentlighed.”
Formulering i § 5 ”Genvalg kan finde sted”
erstattes med
”Genvalg kan finde sted flere gange”.
Formuleringen i § 7 ”Den udpeger en formand, en næstformand og en kasserer af sin kreds”
erstattes med:
”Styrelsen vælger en formand, en næstformand og en kasserer blandt styrelsens medlemmer”
Formuleringen i § 8 ”Der afholdes normalt styrelsesmøde med fast dag i hver måned undtagen
sommerperioden”
erstattes med følgende formulering:
”Der afholdes et styrelsesmøde per måned bortset fra sommerperioden. I forbindelse med
konstitueringen udarbejdes en mødekalender for perioden.”
Tilføjelse i § 8 efter ”Der afholdes et styrelsesmøde pr. måned bortset fra sommerperioden. I
forbindelse med konstitueringen udarbejdes en mødekalender for perioden.”:
”På det første styrelsesmøde efter årsmødet udarbejder styrelsen en arbejdsplan og årshjul, der viser,
hvilke emner og prioriteringer, styrelsen agter at arbejde med i det kommende år.”
Tilføjelse i § 8:
”Dagsordener (uden bilag) og referater fra styrelsesmøder kan, i det omfang de ikke indeholder
fortrolige oplysninger, på anmodning udleveres til gruppens medlemmer”.

HUSK OGSÅ ...
FAGLITTERÆRE NYTÅRSKUR - I AARHUS
Hvis du er i gang - eler har udgivet et værk indenfor de seneste år, så mød op til fagforfatternes
Nytårskur 2019 og bliv fejret – eller kom blot og se, lyt og vær med til at fejre dine kollegaer.
Send gerne en forhåndstilkendegivelse til Birgit Knudsenbirgit.rita.knudsen@outlook.dk
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