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ÄRENDE
Fördelning av residens vid Movement Research i New York för
danskonstnärer 2016.

KONSTNÄRSNÄMNDENS BESLUT
Konstnärsnämnden beslutar att tilldela dansaren/koreografen
Pontus Pettersson (KN 2015/7663) residenset vid Movement Research i
New York med tillhörande stipendium på 46 000 kr som ska täcka
kostnader för resor Sverige-New York tur och retur, uppehälle och
eventuella produktionskostnader. I stipendiet ingår en möblerad bostad,
viss repetitionstid i studio och möjligheter att ta klasser inom Movement
Research.
Övriga ansökningar om vistelsestipendium vid Movement Research i New
York avslås.
Stipendiet är förenat med särskilda villkor, se bilaga 1.

ANSÖKAN
Vid denna ansökningsomgång har 11 ansökningar behandlats. Vid
motsvarande fördelningstillfälle förra året inkom sammanlagt 16
ansökningar.

BEREDNING
Referensgruppen för Konstnärsnämndens internationella dansprogram har
tillsammans med Konstnärsnämndens kansli och programdirektören vid
Movement Research i New York berett ärendet. Referensgruppen består
av tre ledamöter som på olika sätt är verksamma inom svenskt dansliv och
har mycket god kännedom om danskonsten. Referensgruppen har bedömt
varje ansökan för sig och ärendet i sin helhet, varefter gruppen lagt fram
ett gemensamt förslag till beslut.
På grund av jäv har följande personer i referensgruppen inte deltagit i
handläggningen och beslut av nedan angivna ansökningar:
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Örjan Andersson (KN 2015/7363 Danielle de Vries)
Cilla Olsen (KN 2015/7747 Andrea Svensson)

SKÄL FÖR BESLUTET
Tillämplig reglering och utgångspunkter
Konstnärsnämnden disponerar medel för ersättningar och bidrag till
konstnärer enligt regleringsbrevet för 2015 under anslag 5:2 ap. 6 Bidrag
till konstnärer inom områdena musik, teater, dans och film.
Konstnärsnämnden beslutar om bidrag med stöd av förordningen
(1976:528) Om bidrag till konstnärer samt förordningen (1989:500) Om
vissa särskilda insatser på kulturområdet.
I förordningen (2007:1199) med instruktion för Konstnärsnämnden anges
att myndigheten har till uppgift att främja konstnärers möjligheter att
utveckla sitt konstnärskap och verka för konstnärlig utveckling genom att
fördela statliga bidrag och ersättningar samt genom andra främjande
åtgärder. Myndigheten ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhetsoch mångfaldsperspektiv samt ett internationellt och interkulturellt utbyte
och samarbete.
Konstnärsnämndens styrelse beslutade den 14 september 2009 (protokoll
2009:4) om ett uppdrags- och måldokument för Konstnärsnämndens
Internationella Dansprogram.
Referensgruppen för Konstnärsnämndens Internationella dansprogram
utses av styrelsen och har enligt myndighetens arbetsordning, som
beslutades den 14 december 2015 (protokoll 2015:4), i uppgift att
medverka i beredningen av ärenden inför direktörens beslut genom att
lämna förslag till fördelning.

Utgångspunkter för bedömningen
Stipendiet kan sökas av yrkesverksamma danskonstnärer. För att komma
ifråga för stöd ska den sökande vara bosatt i Sverige eller ha sin
huvudsakliga konstnärliga verksamhet här. Stipendiet avser att stödja
konstnärer som vill utveckla sin konstnärliga praktik utomlands under en
längre period och fördjupa sitt internationella arbete. Stipendiet ges inte
till den som är under utbildning.
Besluten grundar sig på en bedömning av den sökandes konstnärliga
kvalitet och verksamhet, samt planerad användning av stipendiet.
Vid bedömningen beaktas ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.
Vikt fästs också vid spridning avseende ålder och till olika genreuttryck.
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Vid denna ansökningsomgång omfattar samtliga ansökningar 67 %
kvinnor och 33 % män.

HANDLÄGGNING AV ÄRENDET
Beslutet fattades av Konstnärsnämndens direktör Ann Larsson efter
föredragning av handläggaren Anneli Strömqvist. I beredningen av
ärendet har ledamöterna i referensgruppen för Konstnärsnämndens
Internationella dansprogram; Örjan Andersson, Anna Karlander och
Cilla Olsen deltagit.
På Konstnärsnämndens vägnar

Anneli Strömqvist
Handläggare
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VILLKOR
Residensstipendiet innehåller schablonsumma á 46 000 kr, en möblerad
bostad, viss repetitionstid i studio och möjligheter att ta klasser inom
Movement Research. Detta regleras i ett avtal mellan stipendiaten och
Movement Research, liksom eventuella offentliga redovisningar,
ersättningar och rättighetsfrågor.
Stipendiaten ska i god tid ta kontakt med Movement Research för att
planera vistelsen. Stipendiaten åtar sig att ha försäkringar både vad gäller
sin person (exempelvis olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring och
reseförsäkring) såväl arbetsredskap som personliga tillhörigheter.
Tidsperiod för residensvistelsens bestäms av stipendiaten i samråd med
Movement Research.
Stipendiet på 46 000 kr ska täcka resa Sverige-New York tur och retur,
uppehälle och eventuella produktionskostnader.
Utbetalning av stipendiet sker till det konto som angivits i ansökan.
Som villkor för bidraget gäller att om residenset ändras väsentligt eller om
det av någon anledning ställs in, ska Konstnärsnämnden och Movement
Research kontaktas omgående. Sådana ändringar måste godkännas av
Konstnärs-nämnden och Movement Research annars kan det innebära att
vistelsestipendiet eller en del av det måste återbetalas.
Senast en månad efter att vistelsestipendiet avslutats ska en skriftlig
utvärdering av hur vistelsen har fungerat och vad vistelsen har inneburit
för det egna konstnärliga arbetet inlämnas till Konstnärsnämnden i syfte
att ligga till grund för vidare utveckling av den internationella
residensverksamheten. Eventuellt kan parterna begära en delutvärdering.
Utebliven redovisning påverkar möjligheten att få stöd från
Konstnärsnämnden i framtiden.
Stipendiet är inte skattepliktigt. Du ska alltså inte ta upp det i din
självdeklaration och får i deklarationen endast göra avdrag för de
kostnader i samband med utbytet som eventuellt överstiger stipendiet.
I information om vistelsen ska det tydligt framgå att det genomförts med
stöd av Konstnärsnämnden. Logotyp kan hämtas via följande länk:
http://www.konstnarsnamnden-publik.designmanual.se/
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