Møtebok fra programstyremøtet den 26.02.13 (10.00 – 18.00) &
27.02.13 (09.30 – 17.00) i Stavanger.
Tilstede:

Aslaug Nyrnes (leder), Peter Tornquist (nestleder), Siri Dybwik, Nina Malterud, Malte
Wadmann, Hans Knut Sveen samt Johan A. Haarberg (adm. leder) og Ingrid Milde
(programsekretær).
Nyrnes deltok kun på Sak 06/13 og første og siste punkt på Sak 07/13. For de øvrige deler
ble møtet leder av Tornquist.

Forfall:

Jeannette Christensen

Overordnet programnivå:
Sak # 06/13 Åpning
Enstemmig vedtak:
1. Programstyret godkjenner dagsorden for møtet.
2. Programstyret tar møtebok fra møtet den 30.01.13 til etterretning.

Sak # 07/13 Fremtidig organisering
Enstemmig vedtak:
1. Programstyret tar redegjørelsen til etterretning.
2. Programstyret slutter seg til det fremlagte forslaget til justering av vedtekter for PKU.
3. Programstyret slutter seg til det fremlagte forslaget til justering av samarbeidsavtale mellom
KD og KHiB.
4. Dialogen med rektorene videreføres på et møte den 12.04.13.

Sak # 19/12 Strategiutvikling
Enstemmig vedtak:
1. Programstyret fastsetter foreløpige målformuleringer i samsvar med det utsendte forslaget og
drøftingen i møtet. Formuleringene skal inngå i dokumentet Rapport og planer som skal
oversendes KD pr. 15.03.13.
2. Programstyret vil drøfte målformuleringene i møtet med rektorene den 12.04.12.
3. Programstyret tar sikte på å drøfte særlig målformuleringene knyttet til
Stipendiatprogrammet på møtet med institusjonene den 08.05.13.
4. Programstyret vil be om at målformuleringene kan bli presentert og drøftet på et møte i
Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid i løpet av året.

Program for kunstnerisk utviklingsarbeid
c/o Kunst- og designhøgskolen I Bergen, Strømgaten 1, 5015 Bergen
Telefon 55 58 73 00 Telefaks 55 58 73 10

www.artistic-research.no

Sak # 02/12 Budsjett og regnskap 2012
Enstemmig vedtak:
1.

Programstyret godkjenner regnskapet pr. 31.12.12.

2.

Programstyret gir Nyrnes og Haarberg fullmakt til å utforme programmets Rapport og planer
for 2012/2013 basert på de fastsatte målformuleringene og vedtatt arbeidsbudsjett.

Sak # 02/13 Budsjett og regnskap 2013
Enstemmig vedtak:
1. Programstyret godkjenner forslaget til arbeidsbudsjett for 2013.
2. Programstyret viser til sitt vedtak om budsjettdisponeringsfullmakt og rapportering på møtet
den 31.01.13, og gir herved programmets administrative leder fullmakt til å disponere midler
i samsvar med det vedtatte arbeidsbudsjettet.

Sak # 15/12 Programmets tiårsjubileum
Enstemmig vedtak:
Programstyret tar redegjørelsen om arbeidet med programmets tiårsjubileum til etterretning.

Sak # 03/13 Internasjonalt kontakt- og samarbeid
Enstemmig vedtak:
Programstyret tar orienteringen om internasjonalt samarbeid og kontaktarbeid til etterretning.
Programstyret tar også til etterretning at det er bedt om en juridisk vurdering av de krav SAR
stiller til medvirkende i The Research Catalogue og hvordan disse kravene eventuelt kan
forenkles.
Det er ønskelig at flere fra styret deltar i den kommende SHARE-konferansen i slutten av mai.

Sak # 22/10 Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid
Enstemmig vedtak:
På rådets møte den 08.04.13 deltar Tornquist og Haarberg på programmets vegne.

Sak # 04/13 Møteplan 2013
Enstemmig vedtak:
Programstyret stadfester følgende møteplan for 2013:
 Tirsdag 26.02 og onsdag 27.02 -Stavanger
 Artistic Research Spring Forum: Onsdag 20.03 & torsdag 21.03, med veilederseminar dagen
før (tirsdag 19.03) – samt kort møte om årets søkere til Stipendiatprogrammet torsdag
etter avsluttet samling
 Torsdag 11.04 og fredag 12.04 – Oslo
 Tirsdag 07.05 – Tiårsmarkering - Oslo
 Onsdag 08.05 Møte med institusjonene (10 – 13)/Programstyremøte (13 – 15) - Oslo
 Onsdag 29.05 & torsdag 30.05 – Bergen
 Mandag 10.06, tirsdag 11.06 og onsdag 12.06 (opptaksintervjuer mm)
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Mandag 30.09 – onsdag 02.10 – Programstyremøte/Temaseminar – Sted ikke fastsatt
Artistic Research Autumn Forum: Mandag 21.10 – onsdag 23.10 – Trondheim
Onsdag 23.10 – Trondheim etter avsluttet samling
Mandag 11.11 og tirsdag 12.11 – Oslo – (fredag Peer Review Seminar)
Mandag 16.12 og tirsdag 17.12 – Oslo

Prosjektprogrammet:
Sak # 11/10 Programutviklingen
Enstemmig vedtak:
1. Programstyret tar status for rapportering av igangsatte prosjekter iht. fristen 01.02.13 til
orientering.
Programstyret etterlyser status for prosjekter knyttet til KHiB, KHiO og HiL.
2. Programstyret fastsetter ny dato for et seminar med de sakkyndige for dette programmet til
12.11.13.

Sak # 20/12 Søknadsrunden pr. 15.10.12
Enstemmig vedtak:
1. Programstyret tar de sakkyndige vurderingene til etterretning.
2. Programstyret legger til grunn at det i denne søknadsrunden ikke skal gjøres tildelinger til
prosjekter som ikke er funnet støtteverdige av minst to sakkyndige.

3. Programstyret tildeler totalt NOK 2.221.000 til prosjektet Radical Interpretation of Iconic
Musical Works ved Norges musikkhøgskole.
Det knyttes følgende forutsetninger og vilkår til tildelingen:

 Programstyrets avtale om prosjektgjennomføring legges til grunn for tildelingen;
 Prosjektmidlene tildeles for en treårsperiode- fordelt over firebudsjettår, med
oppstart høsten 2013 og avslutning pr. 31.07.16;

 Programstyret ber om at de prosjektansvarlige tar de sakkyndige vurderingene i bruk
ved implementeringen av prosjektet.

4. Programstyret tildeler totalt NOK 1.922.000 til prosjektet Topographies of the Obsolete:
Exploring the Site Specific and Associated Histories of Post-Industry ved Kunst og
designhøgskolen i Bergen.
Det knyttes følgende forutsetninger og vilkår til tildelingen:

 Programstyrets avtale om prosjektgjennomføring legges til grunn for tildelingen;
 Prosjektmidlene tildeles for en toårsperiode, med oppstart i 2013;
 Programstyret ber om at de prosjektansvarlige tar de sakkyndige vurderingene i bruk
ved implementeringen av prosjektet.

5. Programstyret tildeler totalt NOK 1.933.000 til prosjektet Den tenkende musiker. Tolkning
som medskapende prosess ved Norges musikkhøgskole.
Det knyttes følgende forutsetninger og vilkår til tildelingen:

 Programstyrets avtale om prosjektgjennomføring legges til grunn for tildelingen;
 Prosjektmidlene tildeles for en treårsperiode, med oppstart i 2013;
 Programstyret ber om at de prosjektansvarlige tar de sakkyndige vurderingene i bruk
ved implementeringen av prosjektet.

6. Programstyret tar sikte på en evaluering av denne søknadsrunden på et av de
førstkommende møtene.
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Sak # 08/13 Søknadsrunde 2013/14
Enstemmig vedtak:
Med henvisning til innspill fra Kunnskapsdepartementet har programstyret vurdert om det skal
utlyses midler fra Prosjektprogrammet i 2013.
Etter konsultasjon med Nasjonalt råd for kunstnerisk utviklingsarbeid, fastsetter programstyret
neste søknadsfrist for midler fra Prosjektprogrammet til 15.10.13.

Stipendiatprogrammet:
Sak # 08/03 Programutviklingen
Enstemmig vedtak:
1. Programstyret tar status for vårens veilederseminar og stipendiatsamling til etterretning.
2. Programstyret tar status for kommende stipendiatseminarer til orientering.
3. Arbeidet med evaluering av kritiske refleksjoner og bedømmelseskomiteenes innstillinger taes
opp igjen under temaseminar på første møte over sommeren.
Programstyret ønsker å engasjere Eirik Vassenden til å skrive en rapport basert på erfaringene
fra temaseminaret om kritiske refleksjoner i januar i år.
4. Programstyret tar brev til Arkitektur- og designhøgskolen vedrørende søknaden om opptak til
programmet til orientering.

Sak # 17/09 Opptaket 2010
Enstemmig vedtak:
Unntatt offentlighet

Sak # 19/10 Opptaket 2011
Enstemmig vedtak:
Unntatt offentlighet

Sak # 11/11 Opptaket 2012
Enstemmig vedtak:
Unntatt offentlighet

Sak # 05/13 Eventuelt
Der var ingen saker til dette punktet.

Stavanger/Bergen, den 27.02.13/02.03.13.

Aslaug Nyrnes
Programstyrets leder
Johan A. Haarberg
Adm. leder
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