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1. Valg av møteleder, to referenter og to til å skrive under 

møtebok sammen med møteleder 

Møteleder: 

To referenter: 

To til å underskrive protokollen: 

Vedtak: 

2. Årsmelding ved sekretær 

 

ÅRSMELDING 

FOR 

HEDMARK FOLKEMUSIKKLAG 2018 

Gjelder for perioden 8.4.2018 - 9.03.2019 

 

Styret: Leder Anne Nilssen 

Nestleder Eli Storbekken 

Sekretær Leif Ingvar Ranøien 

Kasserer Ingrid Almlid Ottermo  

Styremedlem Hege Nylund 

Varamedlem Agnar Olsen 

Varamedlem Anne Marit Jota  

Revisorer:  Ellen Grambo Senderud 

 Amund Aasgaard  

Valgkomite: Leder Einar Hyllvang  
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Medlem Solveig Brekke Hauknes  

Medlem Marit Westling  

Varamedlem Inga Myhr  

Møter  

Styret har hatt 9 styremøter. I tillegg har det vært mye kontakt mellom styremedlemmene              

per telefon, e-post og facebook. Vi har hatt flere gjester på våre styremøter: Else Myhr,               

Øyvind Sandum (FolkOrg) og Trond Eklund Johansen (Innlandet musikkråd). I tillegg har            

varaene blitt innkalt til alle møter og vært på de fleste. Møtene har vært likt fordelt mellom                 

Oslo og Hamar.  

Representasjon 

Ingrid og Anne var på Hedmark fylkeskommunes tilskuddsdag i september. Anne var på             

Engerdalsringens 50 års jubileum i september. Anne holdt foredrag på FolkOrgs           

rekrutteringsseminar under FolkeLarm i november, og hun representerte HF på          

dansearrangement-seminaret samme helg. Ingen fra styret var på Innlandet musikkråds          

årsmøte, men Else Myhr er valgt inn som vara i styret der.  

Medlemskap  

I 2018 har det vært 10 lokallag og 2 aktivitetslag knyttet til HF. Lokallaga hadde til sammen                 

243 medlemmer (2 av disse er barn/ungdom under 18 år), mens 19 enkeltmedlemmer var              

knyttet direkte til HF (av disse er 2 barn/ungdom). I tillegg til dette er det 20 medlemmer i HJ                   

under 18 år. Totalt har Hedmark Folkemusikklag 264 medlemmer pr. 31.12.18.  

Politisk arbeid 

Styret i HF har sammen med FolkOrg hatt møte med Hedmark fylkeskommunes kultursjef             

Randi Langøigjelten. Ut i fra dette møtet tok HF initiativ til at folkemusikklagene i det nye                

Innlandet, skulle melde seg på i prosessen om ny musikkordning for Innlandet. Det resulterte              

i et felles brev fra FolkOrg, Hedmark Folkemusikklag, Gudbrandsdal Folkemusikklag og           

Valdres Folkemusikklag til kommune og fylkeskommuner i Innlandet, hvor man påpekte           

viktigheten av å huske på folkemusikkens rolle i en slik ordning.  

 

5 av 18 



 

HF har hatt jevnlige møter med FolkOrg, der HF har meldt saker opp i systemet, men også                 

fått god støtte fra FolkOrg i vårt arbeid.  

 

HF har hatt møte med Trond Eklund Johansen i Innlandet musikkråd. Fokuset var å få til et                 

tettere samarbeid og det resulterte i at han var på styremøte i januar 2019 og invitert til                 

årsmøte 2019.  

Aktiviteter  

Syng folkesang 

Styret har videreført arbeidet med prosjektet ”Syng Folkesang”. Det er holdt 2 samlinger i              

2018. Et kurs holdt i mai på Tolga med instruktør Gro Kjelleberg Solli og et kurs holdt under                  

Storhelg i Løten i september med instruktør Eli Storbekken.  

Landskappleiken Trysil 2018 

Den store hendinga i 2018 må være Landskappleiken i Trysil, arrangert i juni. Det ble tevlet i                 

mange klasser, det var mange tilreisende til bygda og det var ustoppelig med kulturtilbud.              

Det er stort at dette arrangementet ble arrangert i Hedmark. Takk til Trysil-Knut Dans- og               

Spellmannslag! 

Aktivitetslag  

Hedmark Juniorspellmannslag er et tilbud til alle felespillende barn og ungdommer fra hele             

fylket. Laget har 19 medlemmer godt fordelt rundt i fylke vårt i alderen 9 – 16 år.  

Se eget vedlegg med årsmelding HJ. 

 

Hedmark Danselag har 18 aktive medlemmer. Det har vært avholdt 7 øvinger i 2018 med               

Rolf Bjørgan som hovedinstruktør. Musikere har vært Jarl Eivind Løvik, Marit Westling,            

Thomas Westling, Stein Bjørnsmoen og Thomas Nilssen. På øvingene er det blitt instruert i              

bygdedanser, runddanser, turdanser, rekkedanser og en sangdans.  

 

Hedmark Juniordanselag: i 2018 har HF bidratt til HJ med å tilby dansekurs etter alle               

øvingene. Juniorene har danset en halv time før spell-øvingen er ferdig, så ble det              

pizza-pause med påfølgende 1 time og 45 min dansekurs. De første øvingene var populære,              
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men det har dessverre vært færre på de siste øvingene - og noen har blitt avlyst. Vi ser på et                    

nytt konsept for 2019. Instruktørene har vært Kari og Stig Nilssen, Hallstein og Grete              

Krogsrud, Bente Kvile Buflod, Else Myhr, Margrete Nordmoen.  

Rekrutteringsprosjektet SPREK! 

I april 2018 fikk Hedmark Folkemusikklag 100 000 kr fra FolkOrg og Dextra musica til å drive                 

et rekrutteringsprosjekt i Hedmark. I oktober fikk HF 20 000 kr fra Rådet for Folkemusikk og                

Folkedans til dette prosjektet. Pengene skulle gå til dans med Hedmark juniorspellmannslag            

og videreføre danse-satsingen som var i Trysil opp mot kappleiken. Det har vært, som nevnt,               

dans etter alle øvingene til HJ. I Trysil har det vært 3 øvinger med halling for barn og unge.  

Rundt dette prosjekter har styret hatt fokus på å knytte kontakt med flere ressurspersoner i               

Hedmark. Styret har hatt møte med felelærere i kulturskolene i Hedmark, der FolkOrg også              

var representert. Det har vært god dialog mellom HF og FolkOrg hele veien. Omtrent              

halvparten av midlene fra FolkOrg og Dextra ble overført til 2019 og rapporteringsperioden             

går ut sommer 2019. I 2019 har vi inngått avtale med Else Myhr (fram til april) og Sigrid                  

Stubsveen (fra april og ut året) som prosjektledere.  

Høydepunkter fra folkemusikk-Hedmark i 2018 

HFs medlemmer har deltatt og vist seg bra fram på kappleiker og stevner i 2018. Både med                 

gode resultater og med stor bredde i deltakelsen. Under Landskappleiken i 2018 gikk             

Kongepokalen til Hedmark: Veslemøy Nordset og Bjørn Sverre Hol Haugen i dans fele kl. A.               

Årets unge folkemusiker 2018 ble kåret under FolkeLarm og den gikk også til Hedmark: Ole               

Nilssen.  

Fond i samarbeid med Hedmark musikkarkiv 

I 2017 ble det inngått et samarbeid med Hedmark musikkarkiv om et fond som skal støtte                

unge folkemusikere i Hedmark (overskudd av arkivets plateprosjekter). Dette er foreløpig           

lagt i bero da det ikke ble gitt så mye støtte til plateprosjektet som budsjettert. Per i dag er                   

det derfor ikke noe overskudd til fondet.  

Informasjon  

Vi i styret har nyttet facebook til å formidle informasjon til våre medlemmer og andre. I 2018                 

har det blitt presentert lokallag hver måned, det er en arrangementsoversikt som blir lagt ut               
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hver måned, arkivopptak blir lagt ut og informasjon fra FolkOrg blir delt. I tillegg har vi hatt                 

en julekalender i samarbeid med Hedmark musikkarkiv, som har nådd over 15 000 personer              

ila desember 2018. Gjennom året har det blitt lagt ut til sammen 235 innlegg på vår                

facebook-side. Antall følgere på siden har også gått opp fra 500 til 786 i løpet av året, så                  

informasjonen rekker lengre.  

 

Vi sender ut informasjon til laga per e-post. Styret ser at informasjonsflyten på e-post er               

dårlig i enkelte lag, og at det framover er viktig at lederne tar ansvar for å formidle                 

informasjon fra styret. Det vi synes er viktig for alle, sender vi ut til alle medlemmer i HF.  

Ærespris  

Det har ikke blitt utdelt noen ærespris i arbeidsåret.  

HF´s arkiv 

Det er innhentet fysiske arkiv fra tre tidligere ledere. Det vil i 2019 bli ryddet og                

systematisert, og finne egnet plass for oppbevaring. 

Økonomi  

Regnskapet pr. 31.12.2018 viser et overskudd på 84.756,42 kroner. 

Balansen fra 2017 er korrigert ved å fjerne en gammel fordring på 8.588,28 kroner og to                

gjeldsposter på til sammen 5.500 kroner. Det gode resultatet skyldes i vesentlig grad             

tilskuddet på 100.000 kroner til SPREK, hvorav ca. halvparten så langt er brukt. Det ble ikke                

innkrevd deltakeravgift for HJ-seminaret i januar 2018.  

 

Styret har inngått avtale med to personer som har bidratt med søknadsskriving, da styret              

ikke har hatt kapasitet og kunnskapen til dette.  

  

HF har gitt støtte til følgende prosjekter: 

Margrete Nordmoen kr 6 000 for plateprosjekt 

Festivalen ”Heme dine” kr 7 500 

”Storhelg i Løten” kr 2 300 deltakeravgift for barn/unge under 18 

Øvrige kappleiker mv. kr 2.400 deltakeravgift for barn/unge under 18 år 
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Oppsummering 

Styret har brukt mye tid på å legge en ny struktur for arbeidet i HF og har hatt mye                   

idémyldring på hva HF ønsker å være i fremtiden. Dette synes ikke helt ennå, men på sikt vil                  

det gi frukter.  

 

Det jobbes bra på mange områder innenfor folkemusikk og folkedans i fylket. Vi ønsker å               

være en ressurs/støttespiller for medlemslag/aktivitetslag og enkeltmedlemmer. Det å jobbe          

sammen gjør oss sterke og synlige. Fellesmålet for det arbeidet som blir lagt ned rundt om i                 

fylket er jo å ta vare på og videreføre den kulturtradisjonen folkemusikken/-dansen/-sangen            

representerer.  

 

Hamar, 20. februar 2019 

 

Styret i Hedmark folkemusikklag  

 

Anne Nilssen Eli Storbekken  

Leder Nestleder  

 

Ingrid Almlid Ottermo Leif Ingvar Ranøien 

Kasserer Sekretær  

 

Hege Nylund  

Styremedlem 

 

Vedtak:  
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3. Regnskap ved kasserer 
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Vedtak:  
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4. Styrets forslag til budsjett og handlingsplan for neste         

driftsår 

Styret i Hedmark folkemusikklag er veldig fornøyde med jobben som har vært gjort i 2018. Vi                

ønsker å likevel gjøre noen endringer til 2019 i forhold til hvordan vi jobber. Vi ønsker ikke å                  

være en arrangør, men ønsker å hjelpe lokallagene som arrangerer kurs, seminarer,            

dansefester og konserter. Vi kan bidra med midler, søknadshjelp, kontaktnettverk e.l.  

Styret ønsker fra 2019 å jobbe politisk, ha fokus på søknader/-ordninger,           

rekrutteringsprosjekter, kulturskoler, veilede lokallag, bruke FolkOrg som en        

samarbeidspartner, søke om midler og være på store arrangementer. Handlingsplanen for           

2019 vil derfor se slik ut:  

Politisk arbeid 

I 2018 har Hedmark folkemusikklag hatt mange forskjellige møter, blant annet med Hedmark             

fylkeskommune, Innlandet musikkråd og kulturskolelærere. Vi ser at dette har en verdi og             

ønsker å fortsette med denne type påvirkning i fylket. I 2019 skal vi derfor holde kontakten                

med disse, spørre om råd og tips, komme med innspill til deres planer og melde               

folkemusikken på i de sakene som pågår i fylket. Et langsiktig mål for HF er å få                 

folkemusikken inn i kulturplanen til fylket og i hver enkelt kommune.  

Innlandet musikkråd er en organisasjon vi er en del av, og som kan hjelpe oss med å påvirke                  

politisk i fylket vårt. Vi skal i 2019 holde dette båndet ved like og kartlegge hvordan vi best                  

kan jobbe sammen.  

Vi var 10 stk fra FolkOrg, HF og kulturskoler i fylket som møttes i september. Et langsiktig mål                  

for HF er å få flere tilbud i kulturskolen med folkemusikk, -dans eller -sang i flere kommuner.                 

Etter samlingen i høst fikk vi gode tilbakemeldinger og ønsker videre å få til en møteplass for                 

felelærere i kulturskolene, slik at de kan hjelpe oss å løfte folkemusikken i fylket. Et forslag                

var å lage notehefter med lydfiler slik at det er lettere for felelærere “utenfor” miljøet å lære                 

bort folkemusikk i kulturskolen. Vi i HF har også et stort nettverk, så vi kan hjelpe                
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kulturskoler å sette de i kontakt med instruktører som kan hjelpe dem på             

folkemusikk-området.  

FolkOrg 

I 2018 har HF hatt jevnlige møter med FolkOrg, vi har vært på FolkOrgs rekrutteringsseminar               

og deres dansearrangement-seminar og det er mye kontakt på epost. Styret merker at dette              

er en god samarbeidspartner, som vi får mye ut av å samarbeide med. Dette ønsker vi å                 

fortsette med i 2019. Vi skal sende dem referater etter alle styremøter/årsmøte, spørre de              

om råd, utfordre dem på våre utfordringer og tydelig informere om hvordan de kan bedre               

områdelagenes situasjon.  

Rekrutteringsprosjektet SPREK! 

I 2018 startet HF rekrutteringsprosjektet SPREK! ved å ha danseøvinger etter hver            

juniorspellmannslagsøving og hallingsamlinger i Trysil høsten 2018. I 2019 skal vi utvide ved             

å arrangere hallingsamlinger i både Trysil og Rendalen, gjennomføre skolebesøk på skoler i             

Engerdal, Trysil og Rendalen og kjøre felles helgesamling to ganger ila våren. For å få               

gjennomført dette har vi ansatt Else Myhr som prosjektleder 01.01.2019-30.04.2019 og           

Sigrid Stubsveen som prosjektleder 01.05.2019-31.12.2019. Vi trenger også lokal hjelp i disse            

kommunene og ønsker derfor et større samarbeid med lokallagene. Vi ønsker å se hvordan              

aktivitetene går i løpet av våren, for så planlegge høsten etter det.  

Kommunikasjon 

HF har i 2018 hatt mest kommunikasjon ut til sine medlemmer ved bruk av Facebook. Dette                

er noe vi kommer til å videreføre i 2019, men for de som ikke har Facebook har vi funnet en                    

løsning. Hjemmesiden til Hedmark folkemusikklag er nå oppdatert og man kan se alle             

innleggene fra Facebook der. I tillegg kommer vi til å legge ut referater fra styremøter på                

hjemmesiden etter hvert møte, oppdatere informasjonen der og bruke siden mer. Vi har en              

instagram, som vi i perioder ønsker å bruke mer. Det vil være rundt store arrangementer,               

som kappleik og festivaler. Dette håper vi øker kjennskapen til HF, slik at lokallag,              

medlemmer og andre ønsker å bruke oss mer.  
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Tilskudd / lokallag 

Vi i Hedmark folkemusikklag føler at tilknytningen mellom oss og lokallagene er liten. Dette              

ønsker vi å gjøre noe med!  

Vi har laget en egen fane på hjemmesiden vår hvor det er en oversikt over alle                

søknadsordninger som er relevante for alle lokallagene. I tillegg ligger det en søknadsmal og              

-tips slik at det skal være lettere å søke. Dette håper vi øker kunnskapen om               

søknadssystemet til lokallagene og øker summen tilskudd til folkemusikkmiljøet i Hedmark.           

Styret i HF skal også jobbe politisk for å få til bedre ordninger for folkemusikkmiljøet i                

Hedmark, slik at dette ikke er en stopper for aktivitet i miljøet vårt.  

Vi legger også, som nevnt, ut referater fra styremøter slik at lokallagene kan følge oss på det                 

vi driver med. Det er ønskelig at lokallagene skal sende oppdateringer til oss også, slik at vi                 

får en gjensidig informasjonsflyt.  

Rekrutteringsprosjektet SPREK! skal bli enda større. HF ønsker derfor et samarbeid med alle             

lokallag i Hedmark på dette prosjektet. Her ønsker vi at lokallagene kommer med innspill på               

fremtidige deler av prosjektet.  

HF ønsker også et større samarbeid med lokallagene for at flere arrangementer skal bli til og                

videreføres. Et eksempel på dette er samarbeidet mellom HF og #-Hedmark på            

arrangementet på Grundsetmartn i mars 2019. Slike samarbeid ønsker vi flere av! 

Aktivitetslag 

Hedmark juniorspellmannslag 

1. Gjennomføre folkemusikkseminar 3. helgen i januar. 

2. Ha minimum 7 øvinger ila året. 

3. Være en del av arrangementet på Grundsetmartn.  

4. Delta på Landskappleiken. 

5. Rekruttere til ungdomssamling på Merket, Gudbrandsdalskappleiken, Strunkeveko,       

Storhelg i Løten, Storhelg i Hallingdal, Oslokappleiken. 
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Hedmark danselag 

HD har lagt opp til 5 ordinære øvinger i 2019 og satser på å delta på Landskappleiken i Vågå.  

Syng folkesang 

I 2019 skal det være 4 Syng folkesang-kurs. Et kurs i april i Trysil med Margrete Nordmoen                 

som instruktør, et i mai på Rena med Ellen Marie Tangen som instruktør, et i september på                 

Tolga med Eli Storbekken som instruktør og et i november med Annar Bye eller Kim Rysstad                

som instruktører. Vi ønsker at lokallagene er med og sprer ordet om disse, og bidrar til økt                 

sang-aktivitet i fylket.  

Fokus på Nord-Østerdalen 

Vi i styret i HF skal å ha mer fokus på det som skjer i Nord-Østerdalen. I 2017 ble det prøvd 

opprettet juniorspellmannslag, men uten hell. Dette er noe vi er interessert i å prøve igjen, i 

samarbeid med lokallagene. Vi har snakket med noen av kulturskolelærerne, og skal 

fortsette den dialogen. I tillegg har museene i Hedmark på gang et prosjekt som dekker 

Nord-Østerdal. Dette er vi i HF interesserte i å delta i.  

Grundsetmartn 

I 2019 får vi til et arrangement på Grundsetmartn igjen, etter noen års opphold. Vi ønsker at                 

dette skal fortsette, så vi skal planlegge med å få det til i 2020. Det trengs støtte fra lokallag,                   

så vi håper mange ønsker å hjelpe til å få det til.  

Store arrangementer i 2019 

I 2019 ønsker HF å være representert på disse arrangementene: 

- Grundsetmartn, Elverum 

- Landskappleiken, Vågå 

- Heme dine, Engerdal 

- Strunkeveko, Valdres 

- Landsfestivalen, Kinsarvik 

- Storhelg i Løten 

- Storhelg i Hallingdal 
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- Oslokappleiken 

- FolkeLarm, Oslo 

Støttemidler 

I 2019 skal HF søke om midler fra disse søknadsordningene: 

- FolkOrg/Dextra 

- Rådet for folkemusikk og folkedans 

- Hedmark fylkeskommune 

- Toten sparebank 

- Sparebankstiftelsen Hedmark 

- Kommuner, hvor aktiviteten ligger 

Budsjett 2019 

   BUDSJETT 2019  

  Resultat 2018  Inntekter  Utgifter Resultat 

Kontingenter HF 38 295,00 40 000 0 40 000 

Tilskudd til HF 54 300,00 67 500 -50000 17 500 

Hedmark 

Juniorspellmannslag 

-49 561,00 55 000 -54460 540 

Folkemusikkseminar   41 000 -37325 3 675 

Syng folkesang -7 264,00 15 000 -24000 -9 000 

SPREK 51 175,00 190 000 -180000 10 000 

Administrasjon og styre -8 043,00 0 -18000 -18 000 

Renter og bankgebyrer 189,00 350 -160 190 

Andre inntekter/utgifter 5 667,00 10 000 0 10 000 

Resultat 84 758,00 418 850 -363 945 54 905 
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Vedtak: 

5. Kontingent (lag og enkeltmedlemmer) 

Årsmøte for 2017 vedtok følgende kontingent for 2018: 

- Lag kr 1000 

- Barn – direkte kr 50, barn - indirekte kr 10 

- Voksne – direkte kr 225, voksne - indirekte kr 125 

Det blir fortsatt differensiering mellom direktemedlemmer og lagsmedlemmer (indirekte). 

Styrets forslag for 2019:  

Styret foreslår ingen endring i kontingenten. 

Vedtak: 

6. Innkomne forslag 

Det er ingen innkomne forslag.  

7. Valg i følge §6 

Følgende har verv i HF i dag: 

Styret: 

Leder Anne Nilssen (2018-2019) 1 år, på valg 

Nestleder Eli Storbekken (2017-2019) 2 år, på valg 

Sekretær Leif Ingvar Ranøien (2018-2020) 2 år, ikke på valg 

Kasserer Ingrid Ottermo (2018-2020) 2 år, ikke på valg 

Styremedlem Hege Nylund (2017-2019) 2 år, på valg 

Varamedlemmer til styret: 

Agnar Olsen (2018-2019) 1 år, på valg 

Anne Marit Jota (2018-2019) 1 år, på valg 
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Revisorer: 

Ellen Grambo Senderud (2018-2019) 1 år, på valg 

Amund Aasgaard (2018-2019) 1 år, på valg 

Valgkomite: 

Leder Einar Hyllvang (2016-2019) 3 år, på valg 

Solveig Brekke Hauknes (2018-2020) 2 år, ikke på valg 

Marit Westling (2018-2021) 3 år, ikke på valg 

Varamedlem: Inga Myhr (2018-2019) 1 år, på valg 

 

Valgkomiteens forslag blir presentert på årsmøtet.  

Vedtak: 

 

Vedlegg: 

Årsmelding 2018 – Hedmark Juniorspellmannslag 

Årsmelding 2018 - Hedmark Danselag 

Regnskap og revisorberetning 2018 

Ny musikkordning for Innlandet 
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