Møtebok fra programstyret
OSLO – 15.09.2016 (kl. 10.00 – 15.00)
Tilstede: Cecilie Broch Knudsen (leder), Ellen Røed, Live Maria Roggen, Hans Knut Sveen, Annette
Arlander og Serge von Arx.
Forfall: Frans Jacobi og Christine Hansen.
Fra administrasjonen møtte Geir Strøm og Ingrid Milde
Overordnet programnivå:
050/16 Åpning
Enstemmig vedtak:
Dagsorden ble godkjent.
Møtebok fra møte 06.-07.06.2016 ble godkjent.
051/16 Programutvikling og orienteringer
Styret ble orientert om følgende saker:
-

-

Årshjul 2016: Styremøte 15 desember er i Oslo.
Årshjul 2017:
o Styremøte 13 og 14 februar blir i Bergen (Solstrand).
o Det er lagt inn et styremøte 19.04.2017 for å behandle utlysning av
prosjektprogrammet for 2018. Møtet legges til Helsinki i forkant av SARkonferansen.
o Åpning av Biennalen i Venezia 10 – 13 mai. Styremedlemmer bestiller selv billetter,
men PKU reserverer hotell.
o Styremøte for opptak til SP er 22-23 mai på Jeløya.
o Styremøte juni 2017 må flyttes en dag til 14.06.2017
o ARF høstsamlingen er flyttet til 18-20 oktober for ikke å kollidere med åpning av
nybygg for KHiB. Mulighet for å kutte ned til 2 dager.
Program for ARF i Stavanger – fordeling av arbeidsoppgaver
Møte i Gøteborg 28.06.16 og Glasgow 07.10.17 knyttet til EU-søknad MMiPS - GS
Det svenske vetenskapsrådets konferane om kunstnerlig forskning 2016. HKS og Michelle
Teran deltar med innlegg.
AEC konferanse og generalforssamling i Gøteborg november 2016
Orpheus Institute 20 years, november 2016 – CBK og GS deltar
14th ELIA Biennial Conference Turning Mirrors into Windows Florence 30 November - December 2016 –
CBK og GS deltar
NTA Fredrikstad 20 år 22-25 september
CARPA5 in 2017: Save the Date 31.8. – 02.9.
2nd Biennal PARSE Conference i Gøteborg 16-18 november 2017
PARSE Call for papers – 16.-18. Nov
Symposium NMH: On the Edge – 30.11.- 02.12
AR og RC seminar NMH 27.09.16
Transatlantic week, Chicago - CBK deltar med presentasjon av PKU
http://pahoyden.no/2016/06/humanistene-vil-ha-et-system-som-ogsa-belonnerkunstnerisk-formidling
SAR konferanse og generalsforsamling, Helsinki, 20-22 april 2017.
Strategiplan trykkes i norsk og engelsk til ARF.
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052/16 KDs tilbakemelding på PKUs årsrapport 2015-2016
Enstemmig vedtak:
Programstyret tar til etterretning tilbakemelding fra Kunnskapsdepartementet på innsendt
«Årsrapport 2015-2016».
053/ 16 Regnskap per august 2016
Enstemmig vedtak:
Programstyret tar til etterretning regnskap per 31.08.2016.
054/ 16 Nordisk tidsskrift
Enstemmig vedtak:
Programstyret gir sin støtte til at programmet inngår samarbeid om etablering av et
nordisk tidsskrift basert på et samarbeid mellom Uniarts Stockholm og Program for
kunstnerisk utviklingsarbeid.
Programstyret gir sin støtte til formål og modell for organisering slik dette framkommer i
sakens vedlegg og ber om at det utarbeides en avtale mellom de to partene i tråd med
dette.
Programstyret oppnevner Cecilie Broch Knudsen, Hans Knut Sveen og Geir Strøm som
programmets medlemmer av styringsgruppen for det nordiske tidsskriftet.
055/ 16 Venezia biennalen
Enstemmig vedtak:
Programstyret tar til orientering status i arbeidet med prosjektet «Nordisk AR paviljong i
Venezia 2017».
Programstyret ber Serge von Arx og Ellen Røed om å utarbeide forslag til en workshop på
vegne av PKU. PKU vil dekke kostnadene for denne workshopen.
Programstyret gir Cecilie Broch Knudsen, Geir Strøm, Live Roggen og Vanessa Ohlraun
fullmakt til å vurdere de norske bidragene til Call B.
Programstyret reiser samlet til åpningen i tiden 10. mai – 13 mai 2017.
056/ 16 Utvikling av RC - søknad
Enstemmig vedtak:
Programstyret setter av Euro 20.000 i budsjett for 2017 som skal bidra til oppgradering av
og utvikling av funksjonalitet i Research Catalogue.
Stipendiatprogrammet:
057/ 16 Programutvikling og orienteringer
Enstemmig vedtak:
Programstyret tar til orientering status for antall stipendiater i Stipendiatprogrammet.
058/ 16 Evaluering av opptak 2016
Enstemmig vedtak:
Programstyret drøftet erfaringene fra Stipendiatopptaket for 2016.
059/ 16 Opptak 2017 - utlysning
Enstemmig vedtak:
-

Programstyret foretar utlysning av Stipendiatopptaket for 2017.
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-

Søknadsfrist for søkerne til institusjonene er 1 desember 2016.
Institusjonene sender utvalgte og prioriterte søknader til Programstyret innen 21 april
2017, kl 12.00.
Programstyret sender brev til institusjonene med krav til institusjonenes
søknadsbehandling, med de endringer som kom fram i møtet.
Programstyret forbeholder seg rett til å kunne overstyre den enkelte institusjons
prioriteringer for å ivareta nasjonale kvalitetskrav.
Opptaksmøte for 2017 skal finne sted 22 og 23 mai 2017.
Institusjonene har frist for å be om opptak av stipendiater med egenfinansiering som
ikke nådde fram i den nasjonale konkurransen om finansiering fra
Stipendiatprogrammet innen 13 juni 2016.

060/ 16 Endring av studieplan og utvikling av seminarene
Enstemmig vedtak:
-

Programstyret drøftet utviklingen i seminarvirksomheten.
Programstyret stiller seg bak forslagene til ny studieplan og kursplaner for
Stipendiatprogrammet med de endringer som kom fram i møtet og ber arbeidsgruppen
sluttføre arbeidet.

061/16 Den nordiske sommerskolen
Enstemmig vedtak:
-

-

Programstyret ser det som ønskelig å videreføre samarbeidet om den nordiske sommerskolen og at dette formaliseres i en avtale om organisering og finansiering som alle
deltakende institusjoner undertegner. Styreleder og adm leder har fullmakt til å
sluttføre drøftingene med de øvrige deltakerinstitusjonene.
Ellen Røed oppnevnes som PKUs representant i styringsgruppen for SAAR.
Kostnader for norsk deltakelse i prosjektet innarbeides i PKUs arbeidsbudsjett for 2017.

062/16 Status i arbeid for etablering av ph.d.-grad i skapende og utøvende kunst
Enstemmig vedtak:
Programstyrets tar til orientering status i arbeidet med veiledende retningslinjer for ph.d.
i skapende og utøvende kunst og avventer departementets behandling av NRKUs innstilling
om opprettelse av institusjonelle ph.d.- grader.
063/ 16 Opplegg for evaluering av Stipendiatprogrammet
Enstemmig vedtak:
Programstyret oppretter en arbeidsgruppe for å utarbeide et opplegg for evaluering av
programmet med slik sammensetning: Cecilie Broch Knudsen, Inger Stray Lien, Geir
Davidsen og Geir Strøm.
064/ 16 Fullmaktvedtak
Programstyret ble orientert om at Programstyrets leder har gjort følgende vedtak på
fullmakt fra styret:
Programstyret stadfester bedømmelseskomiteens innstilling for stipendiat Michelle Terans
prosjekt «Future Guides: from information to home» til bestått. Kunst- og designhøgskolen
i Bergen kan fatte vedtak om godkjent prosjekt.
Programstyret stadfester bedømmelseskomiteens innstilling for stipendiat Kristian
Lindbergs prosjekt «Transcending the Piano tradition» til ikke bestått. Kandidaten har rett
til å presentere prosjektet i omarbeidet utgave til ny bedømmelse tidligst seks måneder og
senest to år etter at Norges musikkhøgskole har fattet sitt vedtak om ikke godkjent
prosjekt.
Programstyret stadfester bedømmelseskomiteens innstilling for stipendiat Birgitte
Appelongs prosjekt «Lys i rom» til bestått. Kunsthøgskolen i Oslo kan fatte vedtak om
godkjent prosjekt.
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Programstyret stadfester bedømmelseskomiteens innstilling for stipendiat Siri Hermansens
prosjekt «The Economy of Survival» til bestått. Kunsthøgskolen i Oslo kan fatte vedtak om
godkjent prosjekt.
Programstyret godkjenner Høgskolen i Østfolds forslag til bedømmelseskomité for
stipendiat Øystein Elle:
- Bjørn Kruse
- Electa Behrens
- Inger Eilersen
Programstyret godkjenner sluttoppmelding og KHiOs forslag til bedømmelseskomité for
stipendiat Jesper Alvær (opptak 2013 ):
-

Carina Hedén
Carmen Mörsch
Andreas Siekmann
Dora Garcia

Programstyret godkjenner NMHs forslag til bedømmelseskomité for stipendiat Ellen
Ugelvik:
-

Eivind Buene (komitéleder)
Catherine Laws
Tansy Davies

Programstyret godkjenner UiS sitt forslag til bedømmelseskomité for stipendiat Per
Zanussi:
-

Raymond McDonald
Åsa Scharin
Sten Sandell

Følgende kandidater tas opp i Stipendiatprogrammet med finansiering fra egen institusjon:
-

Anne Haaning tas opp i Stipendiatprogrammet med finansiering fra og tilsetting som
stipendiat ved Det kunstfaglige fakultet, Universitetet i Tromsø – Norges arktiske
universitet, som også er arbeidsgiverinstitusjon.
Andy David Lock tas opp i Stipendiatprogrammet med finansiering fra og tilsetting som
stipendiat ved Avdeling for kunst, Kunst- og designhøgskolen i Bergen, som også er
arbeidsgiverinstitusjon.
Sunniva Storlykken Helland tas opp i Stipendiatprogrammet med finansiering fra og
tilsetting som stipendiat ved Avdeling for design, Kunst- og designhøgskolen i Bergen,
som også er arbeidsgiverinstitusjon.
Bendik Kaltenborn tas opp i Stipendiatprogrammet med finansiering fra og tilsetting
som stipendiat ved Avdeling Design, Kunsthøgskolen i Oslo, som også er
arbeidsgiverinstitusjon.
Mette Edvardsen tas opp i Stipendiatprogrammet med finansiering fra og tilsetting som
stipendiat ved Avdeling Balletthøgskolen, Kunsthøgskolen i Oslo, som også er
arbeidsgiverinstitusjon.
Stian Westerhus tas opp i Stipendiatprogrammet med finansiering fra og tilsetting som
stipendiat ved Institutt for musikk, NTNU, som også er arbeidsgiverinstitusjon.

065/ 16 Søknad om produksjonstilskudd
Enstemmig vedtak:
-

Styreleder og adm leder har fullmakt til sammen å tildele produksjonstilskudd mellom
styremøtene i høst.

066/ 16 Eventuelt
Programstyret diskuterte utviklingen av ARF i framtiden.
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Oslo, 15.09.2016 GS
Neste møte er i samband med ARF i Stavanger. 18 oktober kl 15:30-17:00. Det blir en første
orientering om søknader til Prosjektprogrammet for 2018. Styret fordeler ansvar for å finne
sakkyndige. Alle styremedlemmer og varamedlemmer som er til stede i Stavanger bes om å sette av
tid til møtet.
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