
 

 

 

 

 

 

 

HANDLINGSPLAN 2015 

for Hedmark Folkemusikklag 

SYNLIGGJØRING: 

Sosiale medier:  

HF har opprettet en facebookside som på sikt skal erstatte den tidligere facebookgruppen. 

Ved at vi har en side, har vi mulighet til å publisere saker under navnet Hedmark 

Folkemusikklag, og dermed vil arrangementer og hendelser bli mer tydelige enn tidligere da 

de ble publisert av privatpersoner i gruppen. Vi fortsetter å oppmuntre alle til å gå inn og 

«like» den nye siden slik at vi får en entydig og god informasjonskanal gjennom facebook. 

Gjennom denne kanalen har vi mulighet til å vise aktiviteten vår til en mengde personer, også 

utenfor Hedmark fylke. 

Styret og enkelte andre nøkkelpersoner (Lek Østa!, HJ og Syng folkesang) har mulighet til  

publiserte på siden. Vi prøver så godt vi kan å publisere egne saker og aktiviteter, og saker 

som er aktuelle for følgere av Hedmark Folkemusikklag. Vi ser imidlertid at vi ikke alltid får 

med oss alt som skjer, og ønsker derfor å få tips og meldinger om aktuelle saker for oss. Det 

er fortsatt mulig for privatpersoner å publisere saker på siden, disse vil ligge i venstre marg, 

og sideadministratorer kan republisere disse på hovedsiden. 

Lek Østa! har også en egen facebookgruppe, Bygda dansar i Hedmark. Her publiseres aktuell 

informasjon rundt deres prosjekt, som avsluttes med en forestillng våren 2015. 

 

Presse: 

Hedmark Folkemusikklag har i 2014 hatt god pressedekning rundt prestasjoner på kappleiker 

og stevner, noe vi er svært fornøyde med! Presseansvarlige på de ulike arrangementene har 

vært flinke til å sende ut informasjon til lokalpressen, og vi har fått god uttelling for dette i 

media. Ønsket vårt for 2015 er at vi i tillegg skal få pressedekning også på arrangementer og 

hendelser som representerer bredden i vår aktivitet, både på store og små arrangementer. En 

person i styret vil få ansvar for å melde til pressen om aktuelle arrangementer, og vi 

oppfordrer også lokallag og enkeltpersoner til å være «tett på» aktuelle journalister for å skape 

blest om aktivitetene våre. 

 



 

 

 

 

 

 

Hjemmeside: 

Styret er i gang med å bygge opp igjen hjemmesiden etter at vi fikk sikkerhetsproblemer med 

siden. Vi oppfordrer medlemmene våre til å melde inn aktuelle saker til hjemmesiden, akkurat 

som på facebook. 

 

Andre markedsføringskanaler: 

 Mange aviser, på papir og nett, har gratis «hva-skjer»-sider som kan brukes aktivt. 

 HF’s årskalender kan brukes som utgangspunkt for mediedekningen på fylkesnivå, og 

sendes til alle mediekontakter både i og utenfor fylket. 

 Lokale «dette skjer i-» - facebook-sider kan også benyttes til å markedsføre egne 

arrangementer. 

 Info Noidendur sender via SAFFA ut «Hva skjer-liste».  

 Kalenderen på www.folkemusikk.no  

 

REKRUTTERING/AKTIVITETER:  

Gjennom å støtte aktivt opp om junior- og rekrutt-aktiviteter ønsker HF å rekruttere nye 

medlemmer til folke-sangen, -dansen og -musikken.  

Lek Østa! er inne i sin avsluttende sesong, og forbereder seg til sluttforestilling våren 2015. 

For å styrke det grunnlaget som Lek Østa! har lagt, starter vi våren 2015 opp Hedmark 

Juniordanselag. Her ønsker vi å skape en arena hvor ungdommene fra Lek Østa!- prosjektet 

kan fortsette med danseaktiviteter, samtidig som vi ønsker at flere yngre dansere skal bli med. 

Samlingene vil legge opp til danseaktiviteter for barn og unge på dagtid, med en sosial 

dansetilstelning på ettermiddag/ kveldstid hvor foreldre, besteforeldre og alle andre 

danseinteresserte kan delta. Vi vil skape en god og trygg arena for både barn og voksne, og 

forhåpentligvis vil vi klare å rekruttere flere dansere i alle aldre med dette prosjektet. 

Vi oppfordrer lokallagene til å støtte opp om denne aktiviteten, og spre informasjon om 

samlingene i sine lokalmiljø. 

Vi ønsker igjen å gjennomføre instruktørkurs i dans. Denne gangen vil kurset vinkles mot 

instruksjon av barn og unge. Til dette kurset vil vi i tillegg til egne medlemmer også invitere 

inn lærere, lærerstudenter og andre som kan ha glede av å lære og lære bort dans til yngre. 

 

 

http://www.folkemusikk.no/


 

 

 

 

 

 

Syng folkesang fortsetter, i samarbeid med Musikk i Hedmark. Styret i HF har et årlig 

koordinerende møte mellom aktørene for å bedre samarbeidet ytterligere. Vi oppfordrer flere 

av våre medlemmer til å delta på disse hyggelige, uformelle og lærerike møtene med 

folkesangere i og fra distriktet vårt. 

 

AKTIVITETSLAGENE: 

Hedmark Danselag er en kilde til påfyll, nye ideer og øving for dansere i lokallagene. HD 

ønsker å fungere som et ”stordanselag” og nye medlemmer er hjertelig velkomne. 

Hedmark Juniorspellmannslag har god aktivitet. HF styret vil gjerne fortsette å bidra til at 

denne positive utviklingen holder fram, og vil ta initiativ til årlige møter for å fremme 

samarbeidet. 

 

HEDMARK OG OPPLAND MUSIKKRÅD: 

Styret ønsker å styrke samarbeidet med Hedmark og Oppland musikkråd, ved blant annet å 

delta på ledermøter o.l. 

 

STØNADSMIDLER: 

Styret i HF søker i 2015 midler fra Hedmark Fylkeskommune til "Tilskudd Barne- og 

Ungdomsaktiviteter" og Sparebanken Hedmark. Vi søker også andre aktuelle 

tilskuddsordninger; Komp, Voksenopplæringsmidler, Frifond og Rff  

HF er innstilt på å støtte opp om eventuelle initiativ for å få til samlinger for samspill med 

durspill/trekkspill, fele, sang, dans og annen folkemusikkaktivitet. 

 

HF SOM ORGANISASJON: 

Vi skal jobbe for å opprettholde en god struktur og grunnlag for samarbeid i styret, med 

fordeling av konkrete arbeidsoppgaver og ansvarsforhold.  

Vi ønsker en god dialog med lokallagene våre, og ønsker også å styrke samhold og samarbeid 

på tvers av lagene. Vi planlegger et lederseminar høsten 2015, hvor inspirasjon og dialog er 

overordnet tema. 

Vi evaluerer gjennomføringen av HF-stevne og årsmøte på samme dag, og hvis konklusjonen 

er at dette er vellykket vil dette videreføres. Hvis konklusjonen blir motsatt går vi tilbake til 

gammel modell og arrangementene vil foregå hver for seg. 


