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Referat af styrelsesmøde i den faglitterære gruppe,  

onsdag den 14. august 2019 kl. 11.30 – 17.00 

 

1: Valg af referent. Nyhedsbrev.  

LS referent 

Indsamling af stof til nyhedsbrevet 

2: Godkendelse af referat fra seneste styrelsesmøde. 

Godkendt 

2a: Forslag fra AR om litterære saloner 

Forslaget tages op på strategiseminaret.  

3: Nye vedtægter. Dagsorden, referat, udformning. Hvordan? 

Drøftelse af den nye procedure for udforming af dagsorden og referat. 
Samt drøftelse af den tekniske løsning for at gøre begge dele 
tilgængelige på hjemmesiden. 

 

4:  Økonomi/ Regnskab/ Budget. Status. HP. Regnskab vedhæftet. 

HP gennemgang, og styrelsen godkender kvartalsregnskabet.  

 

5:  Samspil med medlemmerne 

 Medlemmer og hjemmesiden 

 Kategorisering af medlemmers bøger 

 Opdatering af medlemmers profil på hjemmesiden 

 Emner/ temaer som søgekriterier 

 Spørgeskemaer  

Om medlemmer og hjemmeside. Forslag: fyraftensmøde om det. 
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Forslag om temaer som søgekriterier, Frank og Kaare tager punktet op i 
et kommende HB-møde. 

Kategorisering og spørgeskema for at styrke gruppens markedsføring.  

Undersøgelsens formål? Relevans? Prioriteringer? Hvor mange 
ressourcer skal vi lægge i det?  

Punktet tages op på strategiseminaret.  

 

6:  Nordisk faglitterær konference i Oslo i efteråret. Ansøgninger, 
deltagere. FEA, HP. 

Hvordan styrker vi det faglitterære nordiske samarbejde?  

Eventuelt fyraftensmøde om det internationale arbejde. 

Det internationale samarbejde sættes på dagsorden for 
strategiseminaret. 

 

7:  Den faglitterære pris. Motivering af forslag. 

Udvidet motivering og indkredsning af 4 nominerede. 

Ved næste styrelsesmøde yderligere motivation, drøftelse og 
afstemning.  

På næste mødes dagsorden: Planlægning og procedure af prisfesten. 

Dato for prisfesten fastlægges til fredag den 22. november. 

 

8: Artikel i Forfatteren. Samtale mellem to fagforfattere, måske 
mellem en fagforfatter og en skønlitterær forfatter. 

Drøftelse af muligheder for de to forfattere samt mulige emner. 

Punktet tages op på strategiseminaret.  

 

9:  Fagbogens dag/ uge 2020. Planlægning, markedsføring, 
pressemeddelelse, afvikling. AR, AMH, KØ. 

Tager det op senere og effektuerer det næste år. 

AR, AMH, KØ i udvalget.  
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10:  Haldkursus. Kombinationer af genrer fag, skøn litteratur. (Åben 
diskussion). 

Overvejelserne om hvad vi vil med Haldseminarer.  

HP laver oplæg til næste styrelsesmøde. 

 

11:  Eventuelt. 

AMH og KØ søger samtykke fra styrelsen til at arbejde på en ansøgning 
om et Hald Seminar om fortællingen og faglitteraturen.  

 

 

Dato for næste styrelsesmøde: Mandag 30. september 

 

Mødet slut kl. 17.00 

 


