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Sak  Ansvarlig 

2-01 Godkjenning av referat fra forrige møte  Styret 

2-02 
 
 

Saker fra forrige møte: 
- Områdelagsmøte, FolkOrg 
- TONO/GDPR-møte, FolkOrg 

- Det kommer en fane på nettsiden til HF hvor TONO presenteres og hva 
som er viktig for lokallag.  

- Landsmøte til FolkOrg 
- FolkOrgs satsinger for 2019-2021 
- Mediekontakt i styret (NRK) 
- www.folkartist.no (alle instruktører/artister kan registrere seg i portalen) 

- Møteplan 2019-2020 
- SPREK!-søknad Dextra/FolkOrg (svar i juni) 

- April-samlinga i SPREK!-prosjektet: hvor mange var under 18 år, som 
vi skal dekke deltakeravgift for? Navneliste? Ingrid spør Else. 

- Syng FolkeSang under Trysil-helg siste helga i april. Synnøve tar 
kontakt med Margrete og får en rapport.  

- HF skulle ha et innlegg på kulturskolerektor-seminar i Hedmark, men det ble 
dessverre avlyst. Vi tar kontakt med de til høsten igjen for innlegg på seminaret 
da.  

- Mail fra Innlandet musikkråd om frivilligheten i Hedmark og innspill til 
fylkeskommunen.  

- Møte med foreldrekontakt og musikalsk leder i HJ ble gjennomført søndag 
13.mai i Elverum.  
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Veslemøy 
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Veslemøy 

http://www.hedmark-folkemusikklag.no/
http://www.folkartist.no/
https://docs.google.com/document/d/1mI_0QCWmHER6Vyd9OReHrXx6SfkWdxAcTNNy8HMYJMw/edit
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Oppdatering på prosjekter: 
- SPREK! 

- Agnar har snakket med Elverum danselag, de søker mye penger, de 
fortsetter med dansemoro til høsten og planen er klar. Agnar fortalte om 
SPREK!-prosjektet og lurte på om vi kunne ha et samarbeid med dem. 
Det blir SPREK!-samling under Storhelg i Løten i september og da blir 
de invitert.  

- Agnar/Sigrid ringer Rendalen og Trysil før sommeren og forteller om 
SPREK!-planen høsten 2019 

- Anne sender kvartalsrapportering SPREK! til FolkOrg til Agnar og 
Sigrid.  

- Hedmark juniorspellmannslag 
- Nord-Østerdalen 

- Juniorlag/-samling 
- Martin har snakket med Olav og Olav i Alvdal. De søker 

rekrutteringsstønad fra FolkOrg 20.mai.  
- Oppstartsmøte i starten av mai. Det er ikke noe veldig konkret på det 

møtet.  
- Ressurspersoner: Tone og Hans Fredrik Hullbækmo, Kaspar Scharer, 

Arild Plassen, Olav Sæta, Gerd Mary Brekken, Olav Kjernmoen med 
flere.  

- Planen framover er dokumentasjonsjobb. Samle det som er.  
- Olav Sæta transkriberer låter, og det kommer nok en søknad til styret på 

den jobben.  
- Syng Folkesang 

- Synnøve har snakket med Eli og overlappet 
- Det var samling siste helgen i april, med Margrete Nordmoen 
- 4.juni Sollia - Ellen Marie Tangen 
- Eli 9.september i Folldal 
- Annar By på sen-høsten 
- Tante Gerdas scene på Hamar er interessert i et samarbeid med Syng 

Folkesang 
- Ha Syng Folkesang under Storhelg i Løten i september? Synnøve snakker 

med Eli og hører hva hun tenker.  
- Økonomi 

- SPREK!-status 
- Søknadsordninger 
- Kulturskole, kommune og fylke 

- Tips fra Møre og Romsdal - fått det inn i kulturplanen i vårt fylke 
- Hedmark fylkeskommunes plan = sto veldig lite 
- Muligheter for driftsmidler 

 
Agnar/ 
Sigrid 
 
 
 
 
 
 
 
 
Veslemøy 
Martin/ 
Leif Ingvar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synnøve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingrid 
 
Anne 
Veslemøy/ 
Anne 



- Lobbying! 
- Fylkessammenslåing 

- Vi bør skrive et brev til kultursjefen i Innlandet (Randi 
Langøigjelten) der vi stiller noen spørsmål. Hvilke tanker har 
fylkeskommunen i dag? Hvordan tenker den nye 
fylkeskommunen? Leif Ingvar forfatter et skriv.  

- Innlandet musikkråd bør vi snakke mer med.  
- Anne sender ut svar fra Fylkeskommunen på innspill i høst.  
- Museum i fylkene er helt forskjellige, hva er tanken om 

sammenslåing? 
- Mulig eget møte om akkurat dette punktet 

2-04 Framdriftsplan 2019 Styret 

2-05 Skjermet sak.  Styret 

2-06 Medlemskontingent HJ 
- De betaler 500 kr per år. 
- De registrerer seg ikke som medlem i HF eller i FolkOrg.  
- Skal vi trekke summen medlemskapet i HF og det FolkOrg koster fra 

medlemskontingenten deres, slik at betalende sum blir lik? 
- Bra tilnærming til at de skal bli medlemmer - de blir registrert 
- Lettere med system 
- Ta det opp med foreldrekontakten 
- Korps 775 kr per semester, med søskenrabatt (ene-undervisning, lag og gruppe) 
- Ingrid lager et konkret forslag til neste møte 

Anne 

2-07 Søknad fra #Hedmark til Storhelg i Løten 
- Søknad om 18 000 kr (Syng Folkesang og dansekurs for viderekomne) 
- 10 000 kr er midler vi har fått fra RFF til dansekurs for viderekomne 
- HF ønsker å betale deltakeravgift for de under 18 år 
- Synnøve hører med Eli, sier ifra per mail i chat -  
- Anne sender ut tilsagnsbrev 

Styret 
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Hva skjer framover? 
- Facebook: hva skjer? 
- Rapport SPREK! 2018-2019 til FolkOrg 
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Eventuelt: 
- Til neste møte: 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vSAWlnQ-5zWXCni5lCaEvMUi2LdELidVDm3HXeGirt4/edit#gid=0

