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Deltagere Hege Nylund, Eli Storbekken, Agnar Olsen, 
Ingrid Ottermo og Anne Nilssen 
Hedmark og Oppland (Innlandet) Musikkråd 
ved Trond Eklund Johansen 

Sted Oslo, FolkOrg Fraværende Leif Ingvar Ranøien og Anne Marit Jota 
 
 

   

Sak  Ansvarlig 

8-01 Godkjenning av referat fra forrige møte.  
- Kort gjennomgang av referatet 

Styret 

8-02 
15 min 
 

Saker fra forrige møte: 
- Lønn instruktører HJ  

- Lønn høst 2018 ble betalt ut med bestemte satser.  
- Møteinnkalling til møte med Marit, Thomas og foreldrekontakt om HJ.  
- Referat fra møte med Hedmark og Oppland Musikkråd.  

- Referat ligger i disk. Innlandet musikkråd var med på møte 16.januar.  
- Økonomi  

- Har fått 5 667 kr i momskompensasjon, 10 000kr av FolkOrg og 5 000 
kr fra Elverum danselag til Grundsetmartn 

- Søknader  
- Sendt til fylket både på barn/unge-ordningen (HJ) og generelle midler 

(SPREK!), KOMP-milder til HJ og SPREK!, sponsormidler fra Toten 
sparebank. KOMP-midler er også søkt til syng folkesang.  

- Diverse maler; skal brukes på alt som blir sendt ut fra HF. Tilgang på mailen? 
- Ingrid er gitt tilgang til HFs mail, og bruker den til å sende ut formelle 

ting fra.  
- Godkjent søknad om utsettelse av Dextra-midler til sommer 2019 
- Prosjektstilling: Else Myhr fram til påske, Sigrid Stubsveen etter påske.  

Styret 

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


- Det er ønsket at Else kommer fort i gang, og derfor skal alle se gjennom 
forslag til kontrakt og sende tilbakemeldinger på den så fort som mulig, 
slik at den blir underskrevet i god tid før møte 11.februar.  

- Har alle meldt ifra om verv for 2019-2020?  
- De som ikke har gjort det sender det til Einar Hyllvang så fort som 

mulig.  
- Ny nettside.  

- Vist og gjennomgått. Tilbakemeldinger skal gis til neste møte.  
- HFs julekalender.  

- 15 000 stk nådd ila 24 dager.  
8-03 
20 min 

Oppdatering på prosjekter: 
- SPREK! Trysil 
- Hedmark juniorspellmannslag 
- Grundsetmartn 
- Syng Folkesang 
- Økonomi 

- Lagskontingent 
- Medlemskontingent HJ 
- 10 000kr fra RFF til dansekurs (får ikke ut 20 000kr før det er rapportert) 

- Søknadsordninger 
- Kulturskole, kommune og fylke 

 
Agnar 
Anne Marit 
Hege 
Eli 
Ingrid 
 
 
Hege 
Anne 
Anne 

8-04 
60 min 

Årsmøte-forberedelser 
- Årsmelding.  

- Gjennomgått. Tilbakemeldinger gis i forkant av neste møte, så denne kan 
skrives under på møte 11.februar.  

- Regnskap 
- Budsjett 
- Handlingsplan 
- Saker fra styret 

- Æresmedlemmer 

Styret 

8-05 
10 min 

Framdriftsplan prosjekter 2019 
- Se over 

Styret 

8-06 
45 min 

Hedmark og Oppland Musikkråd kommer innom 
- Ønsker 3 utfordringer vi har som de kan ta med videre i arbeidet sitt.  

- Innlandet musikkråd presenterte seg og sin org. Snakket om hvordan nå 
ut til kommuner og fylkeskommune, slik at vi kan påvirke. 

 

8-07 
5 min 

Søknader framover: 
- Januar 2019 Toten Sparebank - tilskudd 

- Hege  

Styret 
 



- SØKT 
- 29.mars 2019: Bergesenstiftelsen 

- Else 
- 1.april 2019: RFF - prosjektmidler 

- Else 
- 1.april 2019: Sparebankstiftelsen Hedmark - rekrutteringsprosjekt 

- Else 
- 15.april 2019: FolkOrg/Dextra - rekrutteringsprosjekt 

- Else 

8-09 
5 min 

Hva skjer framover? 
- Facebook: hva skjer? 

Anne 

8-10 
5 min 

Eventuelt: 
- Til neste møte: 

 

 

 
 


