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Plassen, Agnar Olsen, Martin Follstad, Sigrid      
Stubsveen 

Sted Oslo Fraværende  
 
 

   

Sak  Ansvarlig 

5-01 Godkjenning av referat fra forrige møte.  
- Kort gjennomgang av referatet 

Styret 

5-02 
 

Saker fra forrige møte: 
- Utbetaling til #Hedmark til Storhelg i Løten 21.september 
- Fått 4 800 kr fra RFF til Syng Folkesang under Storhelg i Løten 21.september 
- Rendalen Spellmannslag vurderer å melde seg inn i HF igjen - hurra! 
- 20 000 kr fra RFF til SPREK! vår 2019 er utbetalt til oss 2.september.  
- HF-arkivet er plassert på Amfi Elverum! 

Styret 

5-03 
 

Oppdatering på prosjekter: 
- SPREK! 

- Alvdal? Martin 
- Olav og Olav har tatt initiativ til rekrutteringsprosjekt på Alvdal 
- Har fått til ei samling og et spilleoppdrag med en          

rekrutteringsgjeng (konsert på Livestock) 
- Mot Landsfestivalen på Fron skal de jobbe med å få stille et            

spellmannslag (junior?). Fire samlinger ila året (ei i desember, 3          
på våren) 

- Nord-Østerdal: 9 feleelever totalt i hele norddalen, i kulturskola 
- Olav Kjernmoen har tatt kontakt med tidligere elever og hører om           

de er interessert i å begynne igjen 
- Har hatt to samlinger (vår/sommer 2019) 

 
Sigrid/ 
Agnar 
Veslemøy 
 
 
 
 
 
Synnøve 
 
 
Ingrid 
 

http://www.hedmark-folkemusikklag.no/


- Storhelg i Løten 
Markedsføring til Storhelg: Margrete og Thomas har vært på skoleturne i           
Løten (3 dager tilsammen). 1.-4.klassinger har fått besøk. Lokale         
DKS-midler har støttet, men SPREK! har tatt initiativ.  
Folkemusikkverksted under Storhelg i Løten 21.september, Tove Hage        
og Hege Nylund. 

- Instruktørkurs i Trysil 12.oktober med Vegar Vårdal. Samarbeid med         
TKDS som lokal “arrangør”. 

- Skolebesøk 2 dager i Engerdal i starten av oktober. Sigrid og Martin. 
- Skolebesøk 2 dager i Rendalen i slutten av oktober. Sigrid og Martin. 
- Alle skolebesøkene er støttet av lokale DKS-midler. 
- Helgesamling 2.-3.november i November. Engerdalsringen som lokal       

arrangør.  
- Kontaktpersoner 

- Øystein Viken (Rendalen) 
- Liv Kveen (Engerdal) 
- Hege Nylund (Trysil) 
- Lisbeth Jensstad (Elverum) 
- Folk har lyst til å få til ting, så mye er i gang.  

- Engerdal (IKKE EN DEL AV SPREK! - ennå) 
- Dans i 6.klasse, to dager i uka, som musikkundervisning.  
- Etter jul starter Engerdal dans og spellmannslag barneleikarring.  

- Hedmark juniorspellmannslag 
- Har snakket med Ellen flere ganger og hun er positiv 
- Ellen innkaller til foreldremøte første øving etter Storhelga 

- Syng Folkesang 
- Samling 8.september på Tolga med Eli Storbekken 

- Antall? Innbetaling? Utbetaling? Kontrakt? 
- Det var en flott samling.  
- Synnøve finner ut hvor mer 

- Økonomi 
- Hvordan ligger vi an mtp budsjettet? Regnskap per 19.september 2019 

- Søknadsordninger 
- Kulturskole, kommune og fylke 

- Notehefte? 

Anne/ 
Veslemøy 

5-04 Framdriftsplan 2019 
Rapporter: 

- FolkOrg for dansearrangement på Grundsetmartn ANNE 
- 10 000 kr 
- 1.september 

- RFF for folkemusikkseminaret januar 2018  ANNE 

Anne 

https://drive.google.com/file/d/1w7Rsplhr11k2QQDtWTUAz9TOVQCEQtLh/view?fbclid=IwAR38mmNJTFexuCfBO7DcDS5q3gMG2QVWFa9oIPP9uPHzYYyEXvFHYNqw9QE
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1vSAWlnQ-5zWXCni5lCaEvMUi2LdELidVDm3HXeGirt4/edit?usp=drive_web&ouid=109404502558332310567


- 30.september 
- Husk å sende utbetalingsskjema 
- Søknadsnummer 2022SR-18 

- Norsk musikkråd for SPREK! vår 2019 ANNE 
- 12 000 kr 
- 30.september 
- Levert 22.september 

- RFF for SPREK! vår 2019 SIGRID 
- 30.september 
- 20 000 kr 
- Søknadsnummer 2222PM-18 
- LEVERT - midler utbetalt 

- RFF for Syng Folkesang under Storhelg i Løten  SYNNØVE 
- 4 800 kr 
- 1.oktober 
- Søknadsnummer 2445SR-19 
- Husk å sende utbetalingsskjema 

- Hedmark Fylkeskommune for HJ hele 2019 
- 50 000 kr (aktivitetsstøtte + 10 000 kr (grunnstøtte) 
- 15.november 
- Har fått en rapport fra Marit for folkemusikkseminaret 2019 

- Hedmark Fylkeskommune for SPREK! hele 2019  
- 40 000 kr 
- 15.november 

- RFF for danseteknikk-kurs under Storhelga  
- 10 000 kr 
- 30.november 
- Husk å sende utbetalingsskjema 
- Søknadsnummer 1955PM-17 

- RFF for SPREK! høst 2019  
- 15 000 kr 
- 1.desember 
- Husk å sende utbetalingsskjema 
- Søknadsnummer 2393PM-19 

- Norsk musikkråd (KOMP) for Syng Folkesang 2019 
- 5 000 kr 
- 1.desember 

- RFF for Syng Folkesang 2019 
- 10 000 kr  
- 1.desember 



- Eli har denne i sin RFF-portal, så hun må levere inn rapporten og oppgi              
vårt kontonummer 

- FolkOrg/Dextra for SPREK! 2019  
- 100 000 kr 
- 1.desember 

- Sparebankstiftelsen Hedmark for SPREK! høst 2019 
- 20 000 kr 
- 1.desember 
- Skal rapporteres i deres nettportal 

5-05 Søknader framover: 
- RFF, prosjektmidler til SPREK! (frist 1.oktober) SIGRID 
- RFF, prosjektmidler til folkemusikkseminar (frist 1.oktober) ANNE 
- RFF, prosjektmidler til Syng Folkesang (frist 1.oktober) SYNNØVE 
- RFF, prosjektmidler til notebok (frist 1.oktober) ANNE 
- Sparebankstiftelsen Hedmark, SPREK! (frist 1.oktober) SIGRID 

 
- Innlandet Fylkeskommune, barn/unge til HJ (frist 1.november) 
- Innlandet Fylkeskommune, flerårig rammetilskudd til frivillige organisasjoner på        

kulturfeltet (frist 1.november) 
- RFF, små/raske til Folkemusikkseminar (frist 1.november) 
- RFF, små/raske til notebok (frist 1.november) 
- Norsk musikkråd, komp til SPREK! 2020 (frist 15.desember) 
- Norsk musikkråd, komp til Syng Folkesang 2020 (frist 15.desember) 

 
Innsending av søknader: 

- HF har egen pålogging hos RFF 
- Send fra HF-eposten 
- Legg inn både søknad, bekreftelse på mottatt søknad og tilsagnsbrev i Disk 

 
Oversikt i Disk: 

- https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LNVdz30nubDp7FhtXE41tuiQEA12w
ezLP3sv8UwSIGA/edit#gid=0 

Styret 
 

5-06 Plan SPREK! 2020 
- Fotograf på samlinger? 
- To søknader 1.oktober 
- Grove trekk 

- En helgesamling i halvåret (vår, høst) 
- DKS-besøk 
- Lokale øvinger 
- Instruktør-samling/-kurs (møtepunkt for kontaktpersoner, planer,     

helgesamling etc) 

Sigrid/ 
Agnar 

http://rffsoknad.no/orientering
http://rffsoknad.no/orientering
http://rffsoknad.no/orientering
http://rffsoknad.no/orientering
https://sparebankstiftelsenhedmark.no/hva-stottes/
https://www.hedmark.org/nyheter/nye-tilskuddsordninger-for-innlandet-fylkeskommune/
https://www.hedmark.org/nyheter/nye-tilskuddsordninger-for-innlandet-fylkeskommune/
https://www.hedmark.org/nyheter/nye-tilskuddsordninger-for-innlandet-fylkeskommune/
https://www.folkemusikkogfolkedans.no/sttteordninger
https://www.folkemusikkogfolkedans.no/sttteordninger
http://www.musikk.no/nmr/tilskuddsordninger/komp
http://www.musikk.no/nmr/tilskuddsordninger/komp
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LNVdz30nubDp7FhtXE41tuiQEA12wezLP3sv8UwSIGA/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LNVdz30nubDp7FhtXE41tuiQEA12wezLP3sv8UwSIGA/edit#gid=0


- Bygge videre på det som er satt i gang 
- Utvide med flere kommuner? 

- Rektor i Tolga kommune er interessert å høre om SPREK! 
- Ada Fredheim fra Odalen er interessert i å få SPREK! dit 
- Alvdal: det er ildsjeler der, bør vi bare satse? Fele. Har STORT behov for              

å få opp dans generelt på Alvdal. Er SPREK! muligheten for å få det til?               
En felles helgesamling med både dans og spell? Spell først, så kommer            
dansen naturlig etterhvert? Rendalen er ikke langt fra, kanskje dette er en            
fin møteplass? Vi bør støtte med midler til den jobben som nå gjøres! Vi              
er avhengig av ildsjeler på stedet som kan drive! Vi må støtte initiativet             
som er og ikke forstyrre det med å legge på dans. Vi har en romslig               
økonomi på SPREK! så vi kan støtte med midler. Hadde nok vært et             
spark i baken hvis de får midler, så vi vil bidra til aktivitet.  

- Definisjon av målgruppe for hele SPREK!? 
- foreløpig dans 
- unge 
- delt på kommuner 

- Vi støtter Alvdal ved å gi de midler 
- Det er ildsjeler der 
- Venter med å innlemme de i prosjektet helt 
- Gir midler til et par lokale øvinger våren 2020 
- Alvdal må sende søknad og får tilsagnsbrev på det 

5-07 Plan Syng Folkesang 2020 
- Fotograf på samlinger? 

- Har notert seg navn 
- 4 samlinger i året er fint 
- Geografisk spredning 
- Spør Eli om å få se tidligere søknader 
- Nord-Østerdalen: Tolga-dagene, Mandelpotetdagene (Alvdal), Folldalsdagene,     

Springlekshelg (Folldal), Sollia, Elverum og Grundsetmartn, Glomdalsmuseet,       
Kaupangermartn (Koppang), august? Heme dine, Engerdal? Femundsdagene,       
Engerdal? Bryggeloftet, Elgå - Engerdal? Liv i stuene (Odal), august? 

- Odd Nordstoga, Kim Rysstad, Åsmund Nordstoga, Tone Hulbækmo, Margrete         
Nordmoen, Eli Storbekken, Ingrid Synnøve (Os), Solbjørg Tveiten, Hege         
Nylund, Ellen Marie Tangen 

Synnøve 

5-08 Grafisk profil 
- Logo til SPREK!? 
- Logo til HF? 
- Logo til Syng Folkesang? 
- Brevmal, fargesett, skrifttyper, plakatmal, dekorelement, mal saksliste, mal        

referat, årsmelding, facebook-bilde-mal 

Sigrid 



- Eva Karlsson?  
- Indesign? Koster muligens 2000 kr i engangsavgift.  
- 30 000 kr? 50 000 kr? Spres på forskjellige regnskap.  
- Sjekk ut flere aktuelle 

- FolkRekrutt 
- Strunkeveko 
- TØFT  

- Fint å ha noe felles 
- Enklere for oss selv når vi skal markedsføre alt vi gjør 
- Hvor stor skal pakka være? Velge kun noen elementer 
- Vi må beskrive elementene vi ønsker synliggjort - harpe i dagens logo? 
- Reklamefirma på Alvdal - DMT.no 

- Design, profilering, hjemmesiden 
- Erlend Lans Pedersen 

- Trysil 
- Trenger ikke å dele det på flere regnskap 

- Administrativ kostnad 
- Arbeid framover: 

- Hente inn tilbud 
- Mer detaljert bestilling etterhvert 
- Logo x3, farger og skrifttyper er viktigst først 
- Ingrid finner eksempel fra banken og lager en disposisjon. Anne og           

Sigrid bidrar til utfylling.  

5-09 Ledersamling i Hedmark og Oppland kulturskoleråd 
- 21.november i Oslo 

 

5-10 Vipps 
- Til info: vi har en aktiv vipps-konto. Ingrid er administrator. 
- Vippsnummer 505631 
- Kan være aktuelt for å ta inn kursavgift for Syng Folkesang og            

Folkemusikkseminaret? 
- Info er gitt.  

Anne 

5-11 
 

Hva skjer framover? 
- Facebook: hva skjer? 

Anne 

5-12 
 

Eventuelt: 
- Bilde til facebook, fra møte :) 
- Områdelag HF, endre vedtektene fra 1.januar 2020 på hvilket område vi faktisk            

dekker som områdelag - ikke Hedmark fylkes som da blir borte… Tas opp på              
senere møte.  

 



- Til neste møte: 
 

 
 
 
 
 
 
 


