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Styret  Leder   Knut Einar Volla (trukket seg som leder 30.01.2015) 
  Nestleder  Kirsti Thoresen (fungerende leder fra 01.02.2015) 
  Kasserer  Peder Myhr 
  Sekretær  Jane Kathrin Hagen 
  Styremedlem  Stine Rønes 
  Varamedlemmer Anne Marit Jota 
     Inger Johanne Fuglaamoen Nordvang   
 

Revisorer     Ole Petter Øverby 
Oddbjørn Kleppen 

 
Valgkomité  Leder   Veronika Johnsen 

Medlem  Bent H. Jacobsen 
Ingrid M. Tuko 

  Vara   Eli Skyberg 

 
Møter Styret har hatt 5 styremøter. I tillegg har det vært mye kontakt mellom 

styremedlemmene per telefon og e-post. 
 

Medlemskap I 2014 har det vært 13 lokallag og 2 aktivitetslag tilknyttet HF. Nordre Ringsaker spell- 
og danselag la ned sin aktivitet i 2014, og vi har nå 12 lokallag.  
Lokallagene hadde til sammen 245 medlemmer (hvor 226 er voksne medlemmer og19 
er barn og ungdom), mens 33 enkeltmedlemmer var tilknyttet HF direkte (av disse er 
17 barn/ungdom).  

 
Aktiviteter HFs medlemmer har gjort seg positivt bemerket på kappleiker og stevner i 2014. Både 

med gode resultater og med stor bredde i deltakelse. Årets høydepunkt var allikevel 
meisterkonserten i Operaen hvor flere av våre medlemmer sto på scenen i en fullsatt 
operasal.   

 
HF-stevnet Årets HF- stevne ble arrangert på Hamar Teater. Det var fjorårets og årets HF-styre 

som sto som arrangører da opprinnelig arrangør trakk seg i siste liten. Stevnet ble 
arrangert etter tradisjonell modell, men med noe færre klasser. Festen på kvelden var 
kombinert dansefest og dugnadsfest etter Landsfestivalen 2013. Dette ble et vellykket 
arrangement. 

 
Syng Folkesang Styret har sammen med Musikk i Hedmark videreført arbeidet med prosjektet ”Syng 

Folkesang”. Det er avholdt 7 samlinger i 2014.  Samlingene holdes på ulike steder i 
fylket. 
Styret i HF har hatt møte med Musikk i Hedmark for å evaluere samarbeidet om Syng 
Folkesang og planlegge sesongen 2015. Vi mener det er viktig å videreføre dette 
arbeidet. 

 
Aktivitetslag Hedmark Juniorspellmannslag fortsetter med sine samlinger, og deltar flittig på 

stevner og kappleiker. HJ gikk nok en gang helt til topps i sin klasse under 
Landskappleiken, og fikk dermed opptre under meisterkonserten i Operaen i 
november. Stor stas! 

 
 Hedmark danselag fortsetter sin aktivitet. De fortsetter med sine øvingshelger en gang 

i måneden, men fra høsten 2014 har de gått over til å øve kun på lørdager. De har 



valgt å trappe ned reisevirksomheten noe, og ønsker å delta mer på lokale 
arrangementer. 

 
 HF besluttet høsten 2014 å legge til rette for oppstart av et juniordanselag. Lek Østa!- 

medarbeiderne har vært vår samarbeidspartner i denne planleggingen, og vi har søkt 
om og fått oppstartsmidler fra Rff. Vi hadde offisiell oppstart av Hedmark 
Juniordanselag med dansemoro for hele familien lørdag 24. januar 2015. Et vellykket 
arrangement med mange deltakere.  

 
Lek Østa! Bygda dansar- prosjektet i Hedmark er nå inne i sitt 3. og avsluttende år. Mange 

ungdomsskoler og videregående skoler i fylket har nytt godt av prosjektet i form av 
danseundervisning. Styret i HF har ikke noe formelt ansvar for Lek Østa!, men vi 
følger med interesse prosjektet fra sidelinjen.  

 
På internett Vi har opprettet en ny facebookside som på sikt skal erstatte facebookgruppen vi har 

hatt i flere år.  
 Vi har startet arbeidet med fornying av hjemmesiden da det ble oppdaget mulige 

sikkerhetsproblemer med siden vår.  
Hjemmesidens adresse er fortsatt: www.hedmark-folkemusikklag.no  

 
Aktivitetskalender Aktivitetskalender 2014 kom ut i januar. Det var et ønske fra lagene om å videreføre 

denne aktivitetskalenderen, og alle lag har fått mulighet å presentere sine aktiviteter. 
Vi har ikke fått så mange innspill til aktivitetskalender for 2015, og har derfor besluttet 
å vente med å lage ny til etter årsmøtet.  

 
Landsfestivalen Vi arrangerte dugnadsfest for de som arbeidet frivillig på Landsfestivalen 2013 

samtidig som HF- stevnet. Flere av de frivillige deltok på denne festen, og fikk en 
velfortjent «takk for innsatsen»- hilsen fra Stig Nilssen. 

 
 

Ærespris Det har ikke blitt ut delt noen ærespris i arbeidsåret. 
 
 

Økonomi Regnskapet pr. 31.12.2014 viser et overskudd på kr. 5.130, 10. 
 
 

Annet Styret i HF er imponert over den store aktiviteten som er innen folkemusikk/dans i 
fylket vårt. Det jobbes bra på mange områder og 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 legges ned rundt 
om i fylket er jo å ta vare på og videreføre den kulturtradisjon 
folkemusikken/dansen/sangen representerer. 

 
Til slutt vil styret takke alle for et godt samarbeid i året som har gått, og vi håper alle er 
klare for ny giv i året som kommer. 

 
 
 
 

Hamar 3. februar 2015 

 
 
 
Styret i Hedmark folkemusikklag 
 
 
Kirsti Thoresen (sign.)               Peder Myhr (sign.)  
 
 
                       
 Jane K. Hagen (sign.)  Stine Rønes (sign.) 

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

