
 

 

Dagsorden til  

Styrelsesmøde i den faglitterære gruppe,  

mandag den 28. oktober, 2019,  

kl. 11.00 – 16.00 

 

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 30. september 2019 fremlægges til godkendelse 

Ansvarlig: Lykke 

Bilag: Referat. 

 

3: Nyt fra Hovedbestyrelsen. 

På sidste styrelsesmøde blev det besluttet at sætte et fast punkt på dagsordenen: 

Nyt fra Hovedbestyrelsen. Dette skal skrives ind i Forretningsordenen. 

Ansvarlig: Frank og Kaare.  

 

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. 

Oplægget og drøftelsen skal bidrage til cementering af gruppens profil. Ansvaret går 

på skift. 

Ansvarlig: Annemette.  

 

5:  Haldkursus.  

Punktet er blevet udskudt fra forrige møde, hvor mulighederne for et kommende 

Haldkursus skulle drøftes i forhold til arbejdet med genrer skøn litteratur. 

Overvejelserne om hvad vi vil med Haldseminarerne. 

Åben diskussion med oplæg fra Henrik. 

Ansvarlig: Henrik, Kaare og Frank. 

 

6: F-Gruppens medlemsprofiler og – behov. 

Styrelsen har drøftet mulighederne for at rundsende et spørgeskema til 

medlemmerne, der vedrører deres forfatterskab, interesseområder og behov i 

foreningens regi, herunder støtte til personlig markedsføring på foreningens 

hjemmeside. I seneste Nyhedsbrev opfordrede vi medlemmer til at optimere deres 

hjemmeside samt tilbud om hjælp hertil. Den endelige beslutning tages efter 

drøftelse af udkast til spørgeskemaet og distribution af dette til medlemmerne. 

Drøftelse og beslutning. 

Ansvarlig: Henrik og Jørgen. 

Bilag: Seneste version af spørgeskemaet. 

  

7: Det næste årsmøde. 



 

 

På seneste styrelsesmøde blev det besluttet at forberede næste årsmøde med 

fokus på, at mødet får så hensigtsmuligt et udfald som muligt for den ny styrelse. 

Oplæg og drøftelse. 

Ansvarlig: Henrik og Jørgen. 

 

8:  Den faglitterære prisoverrækkelse.  

Styrelsen skal planlægge mediedækning og invitation til medlemmerne samt 

gennemførelsen af reception og prismiddag. Evt. efterfølgende portræt af 

prismodtageren i ”Forfatteren”. 

Beslutning 

Ansvarlig: Frank, Kaare og Anne H. 

 

9:  Eventuelt 

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

Der føres ikke referat af punktet. 


