
 

 

Styrelsesmøde i den faglitterære gruppe,  
mandag den 10. august 11.00 - 17.00. 
REFERAT 
 
Afbud: Lykke 

 Deltager virtuelt: Kaare 

 
1: Valg af referent. Nyhedsbrev. 
Mødets referent vælges. 
Punkter til nyhedsbrevet besluttes. 
Referent: Kaare 

Nyhedsbrev for august udsendes efter mødet. Punkter opsamles løbende på 
mødet. 

 

2: Godkendelse af referat fra seneste styrelsesmøde. 
Referat fra styrelsesmødet den 29. juni 2020 fremlægges til godkendelse 
Bilag: Referat. 
Godkendt 
 
3: Økonomi 2019 og Budget 2020. 
Form: Gennemgang, diskussion og godkendelse. 
Bilag: Budget/ regnskab 2019 
 
Anmærkning/note til Årsberetningen om, at pengene til Bogforum 2020 flyttes 
til 2021. Den nye styrelse må tage stilling til evt. deltagelse i den planlagte, 
alternative Bogfestival.dk i november 2020. 
Regnskab - og budget er godkendt til fremlæggelse på Årsmødet. 
 
 
4: Siden sidst 
Medlemsprofiler: Spørgeskemaet og udsendelsen.  
Nedgang i udgivelse af fagbøger.  
 
Møde i kursusudvalget – og styrelsen skal senest i start november 2020 
komme med forslag til sæson 2021-22.  
Kursussekretæren sørger for planlægning og afvikling. 
 



Forslag ifb. afholdelse af kurser – om at have en halv time før til instruktion af 
ikke—digitalt/teknisk øvede deltagere. 
 
Legatudvalget: Møderne er afviklet, og der er udsendt en pressemeddelelse 
fra Sekretariatet. 
 
Medlemsprofiler/undersøgelsen: Omtales i Årsberetningen og på Årsmødet 
 
Nedgang i udg. Af fagbøger: I statistikken fra Kulturministeriet er der en 
definition af faglitteratur – kommercielle udgivelser. Kulturministeriet har ikke 
svaret på vores kritik af ministeriets definition af kommercielle udgivelser. 
 
5: Nyt fra Hovedbestyrelsen. 
Form: Orientering, diskussion. 
Ingen møder siden sidst. Stor ros til formandskabet og Sekretariatet ift. 
håndtering af Coronatiden og foreningens aktiviteter mv.. 
 
6: Bogforum. 
Økonomi, tidsfrister, foranstaltninger, bemanding, arbejdsopgaver, tema, 
udsmykning. 
Form: Orientering, diskussion. 
Standen konverteres til Bogforum 2021: fredag den 5. til søndag 7. november 2021, der 
sendes accept til Bogforum – og som nævnt (pkt. 3) indgår styrelsen evt. i det 
alternative arrangement: Bogfestival den 7. – 8. november 2020, decentralt og 
sker overalt i Danmark. Arbejdsgruppen er parate til at tage fat, når det bliver 
aktuelt. 
 
7: Haldkursus. 
Planlægning af kurset, Fagforfatter møder fagforfatter, efterår 20 eller forår 21 
på Hald Hovedgård. Program, tidspunkter, gennemførelse, opslaget og dets 
placeringer.  
Form: Oplæg. 
Bilag: Fagforfatter møder fagforfatter. 
Hald Hovedgaard er med på, at vi kan få overført arrangementet til efteråret 
2020. De oprindelige deltagere + oplægsholder har fortrinsret – men vi ved 
ikke, om alle kan deltage. En del deltagere er aldersmæssigt i COVID-19 
risikogruppen. 
 
Styrelsen beslutter, at Fagforfatter møder fagforfatter hermed udsættes til 
efterår 2021. Deltagerne fra forår 2020 har fortrinsret, dette er lovet deltagerne 
og besluttet i styrelsen. 
 



Den nye styrelse nedsætter et arbejdsgruppe, der går videre med plan- og 
afviklingen i efteråret 2021. Husk at aftale med Hald Hovedgaard vedr. 
betaling af det aflyste ophold i foråret 2020. 
 
8: Årsmødet 2020, 21. august. 
Diskussion af muligheder og strategier. Informationsmøde fra kl. 15. Mød 
styrelsen – om styrelsens arbejde. 
Dagsorden. Indkomne forslag. Vedtægtsændringer. Kandidater.  
Ordstyrer. Årsberetningen – hvor langt er vi? 
Form: Debat. 
Bilag: Forslag til ændring af vedtægter. 
 
Praktisk: 
Der købes chips og rød/hvid vin skaffes fra Lageret. Håndsprit skal også 
skaffes, hvis det ikke allerede findes i huset. 
 
Den sædvanlige ordstyrer. Indkomne forslag: Vedtægtsændringer. Ingen 
yderlige forslag er indsendt inden deadline. 
 
Årsberetningen er klar med diverse bidrag. 
 
Kandidater 
Meddelelse: Et styrelsesmedlem har besluttet, at ikke at genopstille til 
styrelsesvalget. 
En mulig kandidat kan nok overtales til at stille op til styrelsen. 
 
Syv til styrelsen og to suppleanter.  
 
Referenten afleverer rå-referat til formand og ordstyrer 
 
9: Årets faglitterære pris. 
Dato, form, præsentationer af kandidater, forløb vedr. valg af kandidat, 
pressemeddelelse. Prisfest og menu. 
 
Form: Debat og beslutninger. 
Kulturstyrelsen ønsker vi kun vælger en prismodtager til de 75.000 kr. 
Høj prioritet at prisen uddeles i 2020 – og altså ikke udsættes. 
 
På styrelsesmødet inden Årsmødet udvælges prisvinderen. Indtil dette møde 
vurderer hver især forslagene. 
 



Uddeling og prisfest må der tages stilling til senere i nye styrelse– ift. den 
aktuelle Coronasituationen i efteråret. 
 
 
10: Nordisk Faglitterær konference. 
Helsinki, 16 til 17 september. Vi afventer de sidste udmeldinger fra Helsinki. 
Form: Debat.  
16. – 17. september er planlagt – men endelig besked fra Finland kommer helt 
sikkert inden længe.. 
I 2021 er det Danmark, der skal arrangere – som det ser ud lige nu. 
 
11:  Eventuelt. 
Til dette punkt kan der ikke bringes emner til beslutning eller godkendelse. 
Der føres ikke referat af punktet. 
Der diskuteredes en retfærdig fordeling af bibliotekspengene og om at gå 
mere aktivt ind i debatten vedr. faglitteraturens stilling. 

 

Kaare & Jørgen 

 

 

 


