
 

 

Dagsorden til  

Styrelsesmøde i den faglitterære gruppe,  

mandag den 30. september, 2019,  

kl. 11.30 – 17.00 

 

Indledning: Medlemsprofil på hjemmeside. (1/2 time). 

F-Styrelsen ønsker at hjælpe medlemmerne til en stærkere markedsføring. En af 

metoderne kan være optimering af deres profilsider på hjemmesiden.  

Gennemgang af og introduktion til, hvordan man får søgeord op på sin profil, og 

hvordan man lægger videosekvenser op via YouTube. 

Drøftelse  

Instruktion: Sekretariatet 

Ansvarlig: Frank 

 

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 14. august 2019 fremlægges til godkendelse 

Ansvarlig: Lykke 

Bilag: Referat. 

 

3: Vedtægtsændringer. 

Vedtægtsændringerne, der blev besluttet på årsmødet den 5.april 2009, er blevet 

godkendt i hovedbestyrelsen. Styrelsen skal fastlægge, hvad og hvordan vi skal 

skrive om de nye vedtægter, samt hvordan dagsorden og referater bedst formidles. 

Beslutning 

Ansvarlig: Kaare og Frank 

 

4: Aktuel faglitterær kulturpolitik. 

De nye vedtægter fastlægger en stærkere kulturpolitisk markering.  

Nyt fast punkt på dagsordenen. Vi vil kort debattere, hvad faglitteraturen har været 

udsat for siden seneste møde? Aktuelle begivenheder, genrediskussioner, 

kulturpolitisk røre i medier, på messer, ved kulturmøder. 

Drøftelse 

Ansvaret går evt. på skift. Aftales på mødet.  

 

5: Strategimødet den 6. september. 

Den 6.september afholdt F-Styrelsen strategimøde, hvor styrelsesarbejdet i et lidt 

længere perspektiv blev drøftet. 

Hvad fik vi ud af strategimødet? Hvilke konkrete initiativer og projekter kan sættes i 

værk? Hvad vil vi gerne udrette i styrelsen? Hvordan hverver vi nye medlemmer? 

Hvordan får vi gjort fagbogens mere synlig? 

Beslutning 

Ansvarlig: Frank og Kaare. 



 

 

Bilag: Referat  

 

6: De faglitterære saloner. 

F-Styrelsen har drøftet mulighederne for at gennemføre faglitterære saloner.  

Hvordan får vi sat salonerne i gang? Hvad er behovet? Hvad koster de? Hvornår 

begynder vi? 

Hvordan skal konceptet udformes? 

Beslutning. 

Ansvarlig: Anne H og Anne R. 

 

7: F-Gruppens medlemsprofiler 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  

 

8: Evaluering af og referat fra årets nordiske konference i Oslo den 11.-12.9. 

F-Styrelsen har haft tre repræsentanter på den årlige nordiske konference for 

fagforfattere.  

Hvad fik vi med hjem fra årets nordiske konference for fagforfattere i Oslo? 

Drøftelse  

Ansvarlig: Kaare, Annemette, Frank 

Bilag: Referat 

 

9:  Valg af årets faglitterære prismodtager samt mulig samarbejdspartner. 

Styrelsen skal beslutte årets modtager af den Faglitterære Pris ud fra kandidater på 

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

formidlingsevne og kvalitet. Endelig skal vi beslutte, om vi for at øge 

opmærksomheden omkring prisen skal indlede et samarbejde med en 

kulturinstitution om prisuddelingen. 

Beslutning 

Ansvarlig: Frank og Henrik 

Punktet er lukket, da oplysninger om navne indgår. 

 

10: 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 

to fagforfattere eller mellem fagforfatter og en skønlitterær forfatter i medlemsbladet 

”Forfatteren”. 

Drøftelse 

Ansvarlig: Annemette 

  

11:  Eventuelt 

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

Der føres ikke referat af punktet. 


