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1.

Velkomst og præsentation af deltagerne
KN bød velkommen og redegjorde for projektets baggrund, herunder
for at styregruppen fra folkekirkens side er sammensat med henblik på
at være forankret i teologi og formidling.
Deltagerne præsenterede sig selv.
KN lagde op til at følge den dagsorden som Jacob Jensen Design (JJD)
havde foreslået og redegjorde herefter for projektets baggrund, som
skal ses som et led i at opfylde folkekirkens behov for at identificere sig
og gøre sig synlig i det postmoderne samfund.
KN understregede vigtigheden af, at projektet s resultat vil kunne
samvirke med lokale udtryk herunder at projektet i det hele har fokus
på at udvikle udtryk og redskaber, som kan understøtte det lokale
kirkelige arbejde.
KN gav udtryk for forventningen om, at udviklingen af et fælles visuelt
design, kan indgå som et led i folkekirkens bestræbelse på i højere grad
at være dagsordensættende og fremhæve den gode historie fremfor at
være reaktiv og forsvarende i forhold til en medieverden, som er
optaget af negative tendenser og dårlige historier.
Der var enighed om at følge den foreslåede dagsorden.
Styregruppen blev herefter orienteret om udbudsprocessen, de krav
som tilbudsgiverne skulle opfylde, udvælgelsen samt den aftale, som
ligger til grund for projektets gennemførelse.
TS oplyste herunder, at der har været afholdt et møde med
repræsentanter for Danish Design Association og Dansk Erhverv, som
har spurgt ind til projektet og herunder den workshop, som JJD har
deltaget i og hvis formål var at skabe inspiration til og viden om
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hvordan et designprojekt kan gennemføres.
Styregruppen var enige i og om, at det havde været godt om det havde
fremgået af udbudsmaterialet, at JJD havde deltaget i workshoppen,
herunder om, at der fremadrettet skal være åbenhed om projektet og
dets fremdrift.
Det blev besluttet at offentliggøre referaterne fra styregruppens møder
på folkekirken.dk.
2.
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Sekretariat sender til
EAP som offentliggør

Projektets indhold og metode
TRJ gennemgik JJD’s forståelse af projektet, herunder for de trin:
-

identifikation af folkekirkens fælles visuelle udtryk
målgruppesegmentering og kommunikationsniveauer
indledende analyse af kommunikationsmidler
udarbejdelse af tre konceptuelle forslag

som projektet skal gennemløbe.
TRJ lagde i sin gennemgang vægt på, at JJD finder det vigtigt, at
projektet har fokus på i hvilken grad resultatet vil blive anvendt af
folkekirkens	
  institutioner.	
  JJD’s	
  lægger derfor op til at projektet
fastsætter en målsætning for relevante målgruppers kendskab til den
udviklede identitet, i hvilken grad målgrupperne synes om identiteten
henholdsvis for hvor mange der anvender identiteten.
EVE, KN og RR kommenterede oplægget og gav udtryk for
problemstillinger med hensyn temporalitet, identitetens durabilitet og
udtrykkets evne til at associere til og understøtte de værdier, som er
vigtige i folkekirken.
Styregruppen	
  gav	
  udtryk	
  for	
  at	
  være	
  enige	
  i	
  JJD’s	
  forståelse	
  af	
  projektet	
  
og det udviklingsforløb, der lægges op til at gennemføre.
3.
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Opfølgning på lanceringen af www.kendetegn.folkekirken.dk
Styregruppen drøftede lanceringen på hjemmesiden.
RR gav udtryk for, at der er for mange formelle barrierer inden man
kan uploade et billede og efterlyste en lancering på Facebook, ud fra en
betragtning	
  om,	
  at	
  lanceringen	
  skal	
  ske	
  ”der	
  hvor	
  brugerne	
  er”	
  fremfor	
  
at prøve at flytte brugerne, hvilket der er erfaring for er særdeles
vanskeligt.
RBJ oplyste, at barriererne er begrundet i hensyn til rettighedsforhold.
Styregruppen drøftede desuden den problemstilling at brugernes
materialer – uanset rettighedsforhold – ikke umiddelbart vises når de
uploades. Der var enighed om, at folkekirken skal tåle indlæg som er
kritiske men også om, at der skal være en redaktionel mulighed for at
fjerne indhold, som er anstødeligt (pornografi, vold m.m.).
Der var enighed om, at det er vigtigt, at dataindsamlingen udvides med
en Facebookside, hvor brugerne får mulighed for at uploade materialer,
som hurtigt herefter – på grundlag af klare retningslinjer – kan
underkastes en redaktionel sortering.

Præsentation, bilagt
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Det oplystes, at der foreløbigt i aviser og tv (herunder fra tv2-midt-vest,
Dokument nr.: 47176/12
der kom under styregruppemødet) har været god pressedækning i
Side 3
forhold til lanceringen og pressemeddelelsen.
EAP, annonce i KD
Styregruppen besluttede, at der herudover skulle sikres kendskab til
projektet via Kirkenettet og bannerannoncer på Kristeligt Dagblad.dk
EAP i samarbejde
Med hensyn til Facebook aftaltes det desuden, at
- der etableres et Facebooksite, hvorfra materialer kan uploades og med DKM og RBJ
herefter overføres til	
  ”kendetegn”
- der træffes aftale med DKM om bistand hertil
Endelig blev det besluttet, at inddrage stifternes mediemedarbejdere.
4.

Projektets organisering
Projektets aftale, tids- og aktivitetsplan er baseret på, at der foruden
styregruppen nedsættes en arbejdsgruppe som JJD kan spare med
undervejs i processen.
Styregruppen drøftede forskellige scenarier for nedsættelse af en
arbejdsgruppe, som skal sikre geografisk såvel som faglig og
anvendelsesmæssig forankring.
Man besluttede sig for en sammensætning af en arbejdsgruppe, hvor
- Stifterne udpeger 2 repræsentanter, eksempelvis stiftets
mediekonsulent samt en repræsentant udpeget af stiftsrådet
- Landsforeningen af menighedsråd udpeger 2-4 repræsentanter
- Folkekirkelige Organisationers Fællesråd udpeger 2
repræsentanter.
Der var desuden enighed om, at forholdet mellem styre- og arbejdsgruppe
er det, at arbejdsgruppen afgiver indstilling med hensyn til spørgsmål og
valg som JJD lægger op til, medens styregruppen1 formelt træffer
afgørelse på grundlag af arbejdsgruppens indstilling.
Endeligt var der enighed om, at styregruppen (herunder projektledere,
andre ressourcepersoner og sekretariat) deltager i arbejdsgruppens
møder.

5.

Gennemgang af tidsplan
TRJ gennemgik hovedpunkterne i tidsplanen.
Tidsplanens første møde med arbejdsgruppen blev drøftet og det blev
aftalt, at det første arbejdsgruppemøde afholdes fredag den 7. juni hos JJD
i Hejlskov .
Derudover aftaltes det, at det næste møde skal afholdes i uge 33 eller 34.

6.

Tidsplan, bilagt
Sekretariat
udarbejder
indbydelse.
Sekretariat udsender
mødekort

Eventuelt
Intet

Mødet sluttede kl. 12.00

1

Karsten Nissen (formand), Elof Westergaard, Inge Lise Pedersen, Rebecca Rudd og Thomas
Ryan Jensen

