
 

 

Dagsorden til  

Styrelsesmøde i den faglitterære gruppe,  

onsdag den 14. August, 2019,  

kl. 11.30 – 17.00 

 

1: Valg af referent. Nyhedsbrev. 

Mødets referent vælges. 

Punkter til nyhedsbrevet besluttes. 

Ansvarlig: Frank, Kaare 

 

2: Godkendelse af referat fra seneste styrelsesmøde. 

Referat fra styrelsesmødet den 12. juni 2019 fremlægges til godkendelse 

Ansvarlig: Lykke 

Bilag: referat 

 

3: Beslutning om gennemførelse af vedtægtsændringer for F-gruppen 

Forfatterforeningens hovedbestyrelse har på mødet den 19.juni 2019 godkendt 

ændringsforslagene til F-gruppens vedtægter, der blev besluttet på årsmødet den 

2.april 2019. 

Styrelsen skal beslutte, hvordan ændringerne skal iværksættes, herunder 

offentliggørelse af dagsorden og referat. 

Ansvarlig: Frank 

  

4: Godkendelse af budgetopfølgning og kvartalsregnskab 

Regnskab for 2.kvartal fremlægges til godkendelse. 

Budgetopfølgning drøftes. 

Ansvarlig: Henrik 

Bilag: Kvartalsregnskab 

 

5: Drøftelse af F-Gruppens medlemsprofiler og –behov 

Faggruppen er en sammensat gruppe af fagforfattere med forskellige fagligheder, 

genrevalg og behov.  

Der skal drøftes, hvordan F-styrelsens arbejde på vegne af medlemmerne kan 

styrkes. Det skal overvejes, om der skal rundsendes et spørgeskema til 

medlemmerne, der vedrører deres forfatterskab, interesseområder og behov i 

foreningens regi, herunder støtte til personlig markedsføring på foreningens 

hjemmeside. 

Ansvarlig: Frank, Henrik  

 

6: Beslutning om deltagelse i årets nordiske konference i Oslo den 11.-12.9. 

Årets nordiske konference for fagforfattere finder sted i Oslo den 11.-12.9. I 2020 

skal konferencen finde sted i København. I budgettet 2019 er der afsat midler til at 

sende to repræsentanter afsted. De øvrige nordiske lande deltager med 4-6 

repræsentanter. 

Der skal besluttes følgende: 

1. Ansøgning til Hovedbestyrelsen om midler til at sende en tredje repræsentant. 



 

 

2. Valg af deltagere (2 eller 3 afhængig af punkt 1) 

Ansvarlig: Frank, Henrik 

Bilag: ansøgning  

  

 

7:  Drøftelse af forslag til årets faglitterære pris. 

På vegne af Statens Kunstfond uddeler F-Styrelsen den årlige faglitterære pris. Fra 

og med i år skal prisen kun tildeles én person. Styrelsen skal drøfte mulige 

kandidater på baggrund af motiverede forslag. Der skal lægges vægt på sprog, 

udbredelse, formidlingsevne og kvalitet. 

Ansvarlig: Frank 

Punktet er lukket, da oplysninger om navne indgår. 

 

8: Drøftelse af forslag til artikel i ”Forfatteren” 

Genrediskussionen er vigtig for Forfatterforeningen og for de enkelte grupper. De 

traditionelle genrer er i opbrud. Styrelsen skal drøfte et forslag om en dialog mellem 

en fagforfatter og en skønlitterær forfatter i medlemsbladet ”Forfatteren”. 

Ansvarlig: Annemette 

 

9: Beslutning om Fagbogens Dag/Uge 2020 

Fagbogens Dag har været gennemført gennem en årrække. Det har været en 

succes de fleste af de steder, det har været gennemført, men det er ikke lykkedes at 

udbrede arrangementet til flere. Der er meget administration forbundet til indsatsen, 

så Styrelsen skal beslutte, hvorvidt arrangementet skal fortsætte fremover. 

Samtidig skal praktiske forhold vedr. 2019 aftales. 

Ansvarlig: Kaare, Annemette, Anne R 

 

10: Genrekursus på Hald 

Genrediskussionen er vigtig for Forfatterforeningen og for de enkelte grupper. 

Styrelsen skal drøfte ideen om at tilbyde et kursus på Hald, hvor genrer er i fokus. 

Det skal bemærkes, at der for 2019 ikke er afsat økonomi til et Haldkursus ud over 

det, der blev afholdt i marts 2019 – ”Fagforfatter møder fagforfatter”. 

Ansvarlig: Frank 

   

11:  Eventuelt 

Til dette punkt kan der ikke bringes emner til beslutning eller godkendelse. 

Der føres ikke referat af punktet. 


