
 

 

 

 

 

 

 

HANDLINGSPLAN 2017 

for Hedmark Folkemusikklag 

Synligjøring: 

Sosiale medier:  

Facebooksiden vår er vårt viktigste vindu utad for å gi informasjon om saker og ting som 

rører seg i folkemusikkmiljøet i Hedmark. Styret og enkelte andre nøkkelpersoner har 

mulighet til å publisere 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 blir 

lite synlige, så vi anbefaler medlemmer om å sende aktuelle saker til administrator, slik at 

administrator kan legge dette ut. 

 

Presse: 

Vi ønsker å være synlige i pressen med våre aktiviteter.  Presseansvarlige på de ulike 

arrangementene (Landskappleiken og Landsfestivalen) har vært flinke til å sende ut 

informasjon til lokalpressen, og vi har fått god uttelling for dette i media. Ønsket vårt for 

2017 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: 

Vi har et mål om at nettisida til HF skal være oppe å gå i løpet av 2017. Vi beklager at vi ikke 

har fått gjort dette tidligere. Følg med på facebook så lenge! 

 



 

 

 

 

 

 

Rekruttering/aktiviteter:  

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

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

Vi ønsker at Hedmark Juniordanselag skal være en arena hvor ungdommene fra Lek Østa!- 

prosjektet kan fortsette med danseaktiviteter, samtidig som vi ønsker at flere yngre dansere 

skal bli med. I 2017 skal styret administrere HJD, og vi forsøker å legge samlingene i 

tilknytning til Hedmark Juniorspellmannsalg sine øvinger da de fleste ungdommene allerede 

er medlemmer der.  

 

Syng folkesang  

Vi prøver å videreføre syng folkesang også i 2017. Musikk i Hedmark er som kjent ute av 

drift, men vi har som mål å få til noen samlinger i samarbeid med Hedmark og Oppland 

musikkråd. Det er ytret ønske om å videreføre dette tilbudet fra miljøet.  

 

HF-Stevnet: 

Styret har vært i kontakt med flere mulige arrangører, men ingen vil ta på seg 

arrangementet. Styret gjør ingen videre innsats for å arrangere stevne i 2017, og ønsker 

heller å legge innsatsen i ”Storhelg i Løten”. Målet er å skape en god møteplass for miljøet, 

og vi mener at Storhelga oppfyller dette målet.  

 

Landskappleiken i Trysil 2018 

Vi er glade for at et av våre lag har tatt på seg dette store arrangementet i 2018! For å få et 

så stort arrangement i havn trengs det mange frivillige. Vi håper at alle våre medlemmer 

kommer på kappleiken, og stiller opp som frivillige – her er det oppgaver for alle! 

 

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 2017 midler fra Hedmark Fylkeskommune til "Tilskudd Barne- og 

Ungdomsaktiviteter" og Sparebanken Hedmark. Vi søker også andre aktuelle 

tilskuddsordninger; Komp, Voksenopplæringsmidler, Frifond, Rff og Toten sparebank. 

 

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 lokallag, enkeltmedlemmer og utøvere. Vi ønsker at Hedmark 

folkemusikklag skal være en synlig aktør i Hedmarks kulturliv. 

Vi ønsker å støtte opp om lagenes og enkeltmedlemmers aktiviteter og prosjekter. 

 

 


