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Møteopplysninger Møtedeltagere 
Møtedato  22.10.2019 Møteansvarlig Anne Nilssen 
Sted Video Referent Leif Ingvar Ranøien 

Neste møte 19.11.2019? 
 

Deltagere Ingrid Ottermo, Agnar Olsen, Martin Follstad, 
Sigrid Stubsveen,  

Sted Oslo? Fraværende Veslemøy Nordset, Synnøve Plassen 
 
 

   

Sak  Ansvarlig 

7-01 Godkjenning av referat fra forrige møte.  
- Kort gjennomgang av referatet 
- Bilde av møtet 

Styret 
 
Anne 

7-02 
 
 

Saker fra forrige møte: 
Sendte rapporter: 

- FolkOrg for dansearrangement på Grundsetmartn (1.september) 
- RFF for folkemusikkseminaret januar 2018 (30.september) 
- Norsk musikkråd for SPREK! vår 2019 (30.september) 
- RFF for SPREK! vår 2019 (30.september) 
- RFF for Syng Folkesang under Storhelg i Løten (1.oktober) 
- RFF for danseteknikk-kurs under Storhelg i Løten (17.oktober) 

Sendte søknader: 
- RFF, prosjektmidler til SPREK! (1.oktober) 
- RFF, prosjektmidler til folkemusikkseminar (1.oktober) 
- RFF, prosjektmidler til Syng Folkesang (1.oktober) 
- RFF, prosjektmidler til notebok (1.oktober)  
- Sparebankstiftelsen Hedmark, SPREK! (1.oktober) 

Rekrutteringsseminar FolkOrg, 15.november, Oslo 
- Sigrid og Anne stiller. 
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Oppdatering på prosjekter: 
- Nord-Østerdalen 

- Alvdal (søknad?) 

 
Martin /  
Leif Ingvar 

http://www.hedmark-folkemusikklag.no/
http://rffsoknad.no/orientering
http://rffsoknad.no/orientering
http://rffsoknad.no/orientering
http://rffsoknad.no/orientering
https://sparebankstiftelsenhedmark.no/hva-stottes/


- Olav Kjernmoen/ Olav Lilleeggen setter opp en plan både for mål og 
tidsmessig. LF 2020 på Harpefoss er et foreløpig mål. Vanskelig å finne 
noe fasit på hvordan en skal rekruttere. De som er med nå er tidligere 
felespillere. Håpet er at disse kan inspirere andre til å bli med. 

- SPREK!  
- Instruktørkurs med Vegar Vårdal, Trysil, 12.oktober 

- 10 påmeldte, 8 møtte. Fra Trysil Rendal og Engerdal 
- Vil gjerne holde dette som et møtepunkt for barn og unge, ikke 

bare instruktørkurs 
- SPREK!-samling i november - status? 

- Samling i Engerdal. Martin Myhr er instruktør. Engerdalsringen 
hjelper til med det praktiske og holder i det sosiale på kveldstid. 
Hovedfokus på dans, men hvis det er deltagere som spiller fele 
kan Sigrid ta det mellom dansinga. 

- Hedmark juniorspellmannslag 
- Status prosjekt: Instruktør + foreldrekontakt er positive. Foreldremøte 

under folkemusikkseminaret? Skriv i forkant? 
- Både foreldrekontakt og instruktører er positive til å stifte eget 

styre. Seminaret i januar kan være et godt sted å samle foreldrene. 
Bør HJ sende et skriv til foreldrekontakt ang. hva dette innebærer 
i forkant for å forberede foreldrene? Notatet bør utferdiges slik at 
den er klar til invitasjonen av kurset (senest begynnelsen av 
desember). Agnar lager et utkast. 

- Folkemusikkseminar januar 2020 
- Delt i tre nivåer (etter hvor lenge de har spilt) 
- Tre feleinstruktører og to danseinstruktører 

- Honorar instruktører HJ, høst 2019 
- Det mangler oversikt over samlinger. Det beste er å få ting på 

plass til rapportene skal skrives. Kan foreldrekontakt lage 
frammøteliste til øvingen nå på søndag? Hvis Ingrid får planene 
for høsten kan dette tas med i rapportene. Det er ønskelig at 
kasserer får fakturaene fra instruktørene til 1. desember. 

- Grundsetmartn 
- #Hedmark har begynt planlegginga. Samme lest som i fjor. 
- Årsmøtet legges også i 2020 til Grundsetmarten. (7.mars) 

- Syng Folkesang 
- Rapport sept, Tolga + sept, Løten 
- Søknad for 2020 er sendt. Mangler rapporter for 2019. 

23.november: syng folkesang med Annar By i kunstbanken på Hamar.  
Faktura fra instruktør på Tolga etterspørres. 

- Økonomi 
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- Har kommet inn penger etter innsendte rapporter. Det må skilles mellom 
hva som skal på budsjettet til sprek og hva som skal på andre budsjetter.  

- Lagskontigent er utsendt til 11 lag. Medlemskontigenten til juniorsp.laget 
er også sendt ut.  

- Søknadsordninger 
- Mappestruktur 

- Kulturskole, kommune og fylke 
- Søknad for produksjon av notehefte er sendt 
- SPREK!-samarbeid med kulturskoler 
- Ledersamling med kulturskolerektorer 

- Grafisk profil 
- Status 
- Kommer tilbake til dette neste møte 
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7-04 Framdriftsplan 2019 
- Grundsetmartn (samarbeid med #Hedmark)? 
- Ledersamling i Hedmark og Oppland Musikkråd, 21.november i Oslo - 15 min.  

- Anne har fått 15 minutter til å prate om HF. 
- Årsavslutning av 2019 

- Hva må gjøres før årsskifte? 
- Innkreving av kontingent HJ OK 
- Innkreving av lagskontingent OK 
- Utbetaling av honorar instruktører HJ OK 
- Utbetaling av honorar prosjektleder SPREK!  

- Sigrid kan sende denne i begynnelsen av desember 
- Hva møter oss etter jul? 

- Folkemusikksemiaret i januar 2020 
- Foreldremøtet 
- Store planer i 2020? 

- Årsmøte 2020. Tid og sted? Varsle valgkomité om videre verv  
- 7.mars på Elverum 
- Årsmelding 

- Idrettskole i Løten 
- HF har stilt med instruktører flere år 
- I 2020 er det 26.februar og 4.mars klokken 18-19 

- Har vært vanskelig å få tak i instruktører. Anne prøver å finne 
noen. #Hedmark?  
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7-05 Honorar søknad-/rapportskriving 
- Har honorert folk tidligere for dette 
- Stor belastning når det er så mange ordninger + mye aktivitet 
- 10 % av tilsagn har vært tidligere godtgjørelse 
- Fast pris søknad, fast pris rapport?  

Anne 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1L9RChUUTOjXFsO5QaLwilzM9vH-m957f


- Bør de i styret som også sender inn søknader og rapporter belønnes? Ja! 
- Søknadsskriving er viktig for å få gjennomført det som HF ønsker.  
- Det er åpenbart en merbelastning for de som forfatter søknader/rapport. Det er 

det som er grunnlaget for aktiviteten og må opprettholdes.  
- Hvordan fordelingen skal være (prosentvis? fast pris? etc) vil bli sak på 

styremøtet i november.  
- Ingrid undersøker hva maksbeløpet for hvor mye lønnstakere kan tjene fra 

frivillige organisasjoner uten å skatte av det.  

7-06 Prosjektleder SPREK! 2020 
- Videreføre “stilling”? 

- Vi vet ikke hvor mye midler vi har for 2020 enda. Kanskje begrense 
engasjementet til 6 mnd.? Vi undersøker om det er mulig å tilby 12 mnd. 

- Vi må søke om utsettelse av deler av støttemidlene til 2020.  
- Økt aktivitet = økt honorar? 

- Kjøregodtgjørelse må inn.  
- Andre oppdrag/seminarer utenfor Hedmark som er relevante? 

- Kontrakt - endringer? 

Anne 

7-07 Hedmark folkemusikklags julekalender 2019 
- 15 000 stk nådd i 2018, ila 24 dager 
- Skal vi gjennomføre det i år også? 

Leif Ingvar 

7-08 Søknader og rapporter: 
Rapporter som skal sendes: 

- Hedmark Fylkeskommune for HJ hele 2019 (15.november) 
- Hedmark Fylkeskommune for SPREK! hele 2019 (15.november) 
- RFF for SPREK! høst 2019 (1.desember) 
- Norsk musikkråd (KOMP) for Syng Folkesang 2019 (1.desember) 
- RFF for Syng Folkesang 2019 (1.desember) 
- FolkOrg/Dextra for SPREK! 2019 (1.desember) 
- Sparebankstiftelsen Hedmark for SPREK! høst 2019 (1.desember) 

Søknader framover: 
- RFF, små/raske til Folkemusikkseminar (frist 1.desember) 
- RFF, små/raske til notebok (frist 1.desember) 
- FolkOrg, frifond til HJ 2020 (frist 15.november)? 
- FolkOrg, frifond til folkemusikkseminar 2020 (frist 15.november)? 
- FolkOrg, dansearrangement (frist 1.desember) 
- Innlandet fylkeskommune - Flerårig rammetilskudd, SPREK! + HJ? 

(frist 1.desember) 
- Innlandet fylkeskommune - Kulturaktivitet for barn og ungdom, HJ 2020

(frist 1.desember) 
- INNLANDET FYLKESKOMMUNE GENERELLE 
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- Norsk musikkråd, komp til SPREK! 2020 (frist 15.desember) 
- Norsk musikkråd, komp til Syng Folkesang 2020 (frist 15.desember) 
- Norsk musikkråd, komp til folkemusikkseminar 2020 (frist 15.desember) 
- Innlandet fylkeskommune - Frukt og grønt, SPREK! (løpende frist) 
- Ingrid vil gjerne ha en oppdatert oversikt over økonomien i SPREK slik det 

ligger an i dag.  
- Det er ønskelig at det som skjer i november kommer med på regnskapet som skal 

rapporteres nå før jul. 
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Eventuelt: 
- Til neste møte: 
- Grafisk profil 
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