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Sak  Ansvarlig 

3-01 Godkjenning av referat fra forrige møte.  
- Kort gjennomgang av referatet 

 

Styret 

3-02 
 
 

Saker fra forrige møte: 
- Svarbrev fra begge parter i lukket sak 

- Ligger i Google docs 
- Ingrid sitt forslag på kontingent i HJ, se også svar fra foreldrekontakt 

- Vedtak må sendes til musikalsk ledere, foreldrekontakt (som 
sender til alle foreldre) 

- Utøverne er per i dag ikke medlemmer i FolkOrg. Ved å melde 
laget inn, vil de bli medlemmer også  av FolkOrg. Forslag om at 
ikke årskontigenten økes nå, dette kan diskuteres på sikt. Slik blir 
totalprisen per medlem den samme.  

- Kan HJ-medlemmer bli medlems i FolkOrg i år, eller venter de 
til neste år? Ingrid tar kontakt med Jorun Hagen i FolkOrg for å 
avklare.  

- Kostnad nettside: 811,25 kr i året  
- Mal for evaluering av aktiviteter 

- Erfaringsoverføring  

Styret 

3-03 
 

Oppdatering på prosjekter: 
- Rekrutteringsprosjektet SPREK! 

- Rapport til FolkOrg/Dextra må leveres innen 1.juli 
- Sigrid har de dokumentene som skal til for å skrive 

rapporten.  

 
Sigrid/Agnar 
 
 
 

http://www.hedmark-folkemusikklag.no/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-peUzX8ceh03eBN0bksGrLmfbBOoP_Bm
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1c_vhA5V9jCKHRaqHQk5h2Jc1VxpB7Gk5
https://docs.google.com/document/d/1pmEgqyZRfoZSXVPkhyFAJKnRTFTKLFShLpqWQNqLtRo/edit#


- Planleggingsdokument for høsten 2019 ligger i disken.  
- Helgesamlinger: 

- Engerdal 2.-3. november 2019. Martin Myhr med som 
instruktør. Snakk med Engerdalsringen 

- Løten (Storhelg i Løten - Elverum kobles på) 21. 
september 2019 

- Skolebesøk (i forkant av 21. sept. og nov.?): 
- Rendalen 
- Engerdal: Dans inn i 4. klasse? 
- Trysil 
- Elverum 

- Lokale øvinger: 
- ca. 8.000,- pr plass 
- Rendalen: Øystein Viken 
- Engerdal: Barneleikarring Liv Kveen 
- Trysil: Hege Nylund? 
- Elverum: Lisbeth Jenstad 

- Instruktørsamling 
- Trysil 12. oktober 
- Engerdalsringen barnering 
- Trysil 
- Rendalen 
- Elverum 
- Kulturskolelærere 
- Enkel leikarring, halling 

- Styrevedtak: hallingkurs Trysil våren 2019 
- Vedtatt. Trysil-Knut Dans- og Spellmannslag bevilges 10 

000,- for lokale øvinger våren 2019. Pengene utbetalt 
17.juni. 

- Økonomi 
- Status SPREK! 

- Gjenstående: 51000,- ved årsskiftet. Per i dag har vi i 
overkant av 102000,- tilgjengelig for resten av året. Dette 
er utenom ev. tilsagn fra Dextra som ble søkt i 2019.  

- Hedmark juniorspellmannslag 
- Veslemøy har fått en henvendelse fra musikalsk leder i HJ ang. 

ønske om å planlegge tur med HJ til Ungarn neste sommer, i 
stedet for Landskappleik - da sammen med HEBU.  

- Vi må ha mer informasjon før vi kan uttale oss om saken. 
Veslemøy innhenter til neste møte.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingrid 
 
 
 
 
Veslemøy 
 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1EA1HafTwLlfu5dv0KBCpz3qmXZ9esB5t


- Nord-Østerdalen 
- Anne og Øyvind Sandum (FolkOrg) skulle besøkt det nye laget 

Nord-Østerdal spellmannslag, men øvingen ble flyttet. Ser på 
mulighet til høsten igjen.  

- Syng Folkesang 
- Syng Folkesang-samling juli 2019 

- 4.juli i Sollia med Ellen Marie Tangen. Eli Storbekken 
møter, kanskje også Synnøve. 

- 6.eller 8.september på Tolga med Eli som instruktør.  
- Et kurs under storhelga i Løten 21.september med Margrete 

Nordmoen som instruktør. 
- Mulig med et kurs på Hamar i november med Annar? 

- Søknadsordninger 
- Tilbakemeldinger fra Martin og Synnøve på hvordan de syns 

nettsiden fungerer 
- Disse fungerer bra.  

- Kulturskole, kommune og fylke 
- Plan for prosjektet 

- Skal møte/prate med Margrete Nordmoen 
(Kulturskolerektor) og Kari Nilssen (fylkeskommune) og 
Anna Gjendem (møre og romsdal, arkiv og 
fylkeskommune) i første omgang.  

- I tillegg vil Innlandet musikkråd være en aktuell 
sparringspartner.  

Leif Ingvar/Martin 
 
 
 
Synnøve 
 
 
 
 
 
 
 
Anne 
 
 
 
Anne/Veslemøy 

3-04 Framdriftsplan 2019 
Hele styret har mulighet til å redigere i denne.  

Styret 

3-05 Tradisjonsseminar på finnskogen i 2020 
- Mats Berglund og Margrete Nordmoen 
- Vermland 
- Grenselaust? 

- Utsettes til neste møte 

Veslemøy 

3-06 Møte med HJ høst 2019 
- Sak tas på neste møte.  

Styret 

3-07 Sak til FolkOrg - retningslinjer for deltakelse på kappleik 
- Ref. tidligere sak behandlet i mai 

- Saken legges død for HF sin del.  

Styret 

3-08 
 

Søknader framover: 
- Søk Innlandet musikkråd om voksenopplæringsmidler til HJ høst 2019 

- Ingrid ser på søknaden.  

Styret 
 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1lfy1KQOMCdV8HoTQQeRLn-BlRMTjIJQ_
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vSAWlnQ-5zWXCni5lCaEvMUi2LdELidVDm3HXeGirt4/edit#gid=0


3-09 
 

Hva skjer framover? 
- Facebook: hva skjer? 

Anne 

3-10 
 

Eventuelt: 
- Til neste møte: 

 
Neste møter: 

- 26.august klokken 1800, Hamar 
- 11.september, Skype 

 

 
 


