
Saksliste 

 
www.hedmark-folkemusikklag.no 

Møteopplysninger Møtedeltagere 
Møtedato  11.02.2019 Møteansvarlig Anne Nilssen 
Sted Hamar, Fylkeshuset Referent Leif Ingvar Ranøien 

Neste møte 09.03.2019 
 

Deltagere Leif Ingvar Ranøien, Hege Nylund, Eli 
Storbekken, Ingrid Ottermo og Anne Nilssen 

Sted Elverum, årsmøte Fraværende Else Myhr, Agnar Olsen, Anne Marit Jota 
 
 

   

Sak  Ansvarlig 

9-01 Godkjenning av referat fra forrige møte.  
- Kort gjennomgang av referatet 

Styret 

9-02 
15 min 
 

Saker fra forrige møte: 
- Folkemusikkseminaret 

- Økonomi 
- Ingrid har oversikt. Ikke alle har betalt seminaravgiften enda (12 

stk). De må purres på. Vipps skal nå opprettes som gjør betaling 
enklere.  

- Antall påmeldte 
- Over 40 stk.  

- Møte med HJ? 
- Ser om vi får til et møte etter årsmøtet. Ev. om Marit kan bli med på et 

av styremøtene.  
- Utmelding Alvdal Spel- og dansarlag 
- Utmelding Trysil2radern 

- Veldig kjedelig med utmeldinger. Kan HF gjøre noe mer for å bedre 
forholdet til lokallagene? F.eks initiere mer aktivitet nord og sør i fylket.  

- Støtte: 
- 5 000 kr fra KOMP til Syng Folkesang 
- 12 000 kr fra KOMP til helgesamling barn/unge 
- 40 000 kr fra Hedmark fylkeskommune til helgesamling barn/unge 

- Innsamling av HFs eiendeler 
- Jane Hagen 
- Stig Nilssen 

Styret 

http://www.hedmark-folkemusikklag.no/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1PW_70NzaPSWkG1vgp8DiRhGko-QmGTb7
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1sezQSv6PnwBUa-r95NKSRTLGUpP1UaFu
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Am4mESoU9GX6cNeiQFiZoGwDIXYshaCM


- Oddbjørn Kleppen 
- Knut Einar Volla 
- Kirsti Thoresen 

- Søknad om støtte fra Elverum danselag 
- Vedtatt 5000,- 

- Søknad om støtte fra Trysil-Knut dans- og spellmannslag 
- Vedtatt honorar til to instruktører (3128,- x 2= 6256,-) SPREK! 
- Vedtatt deltakeravgift til de under 18 år.  
- Vedtatt støtte med Syng Folkesang-kurs. 

- Søknad om støtte fra Rendalen - helgesamling barn/unge 
- Vedtatt 7000,- gjennom SPREK! 

- 3 utfordringer som vi har, som Innlandet musikkråd kan hjelpe oss med 
- Saken tas opp på neste møte.  

- Økonomisk støtte til Grundsetmartn/#-hedmark (7 000 kr, inkludert FolkOrg), 
3000 kr til middagsdans? Mulig underskudd, skal vi støtte mer? 

- Vedtatt: dekker underskudd innenfor en ramme på 10 000,- 
- Vedtatt: 10 000,- av tilskuddet til FolkOrg går direkte til #Hedmark  
- Vedtatt: 5 000.- av tilskuddet fra Elverum danselag til #Hedmark 

9-03 
15 min 

Oppdatering på prosjekter: 
- SPREK! Trysil 
- Hedmark juniorspellmannslag 
- Grundsetmartn 
- Syng Folkesang 
- Økonomi 
- Søknadsordninger 
- Kulturskole, kommune og fylke 

 
Agnar 
Anne Marit 
Hege 
Eli 
Ingrid 
Anne 
Anne 

9-04 
15 min 

Framdriftsplan 2019 
           -Framdriftsplan 2019 

 

  

9-05 
1 time 
30 min 

Årsmøte-forberedelser status: 
- Papirer til årsmøte 
- Årsmelding 
- Regnskap 
- Budsjett 

- Se an regnskapet fra 2018 i forhold til faktiske inntekter/utgifter for å ha 
en mal å gå ut i fra.  

- HJ og folkemusikkseminaret bør være adskilte poster.  
- Handlingsplan: 

- Jobbe mer politisk opp mot kommuner, fylket, folkorg osv.  

Styret 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ORxf0hAft_ryx5T95xinh0wg0x3AYhsX
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1tRsio55qMu-bBoK7d8kA29as26H5VM86
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ZEBa79zdzXP9sxS47vCyGjPSztVr8QoX
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1vSAWlnQ-5zWXCni5lCaEvMUi2LdELidVDm3HXeGirt4/edit?usp=drive_web&ouid=109404502558332310567
https://docs.google.com/document/d/1bG_nTXn8WPYaZTgWcAhRGxRQNs42L69-RaPcb_6WL7A/edit


- Søke mer penger til miljøet. Styret i HF skal ikke være arrangør, men 
initiere aktiviteter lokalt.  

- Jobbe mer retta mot kulturskoler.  
- Jobbe mer mot lokallagene for å bedre kommunikasjonen og aktivitet.  
- Anne lager forslag på handlingsplan og sender ut til resten av styret. 

Denne må svares på i løpet av uka! 
- Målet til HF, endre? 

 
Styret godkjenner følgende forhold vedrørende regnskapet for 2018: 

1. Seminaravgift for deltakelse på HJ-seminaret i januar 2018 ble ikke innkrevd. 
Krav er heller ikke sendt deltakerne i ettertid, og anses som tapt inntekt for HF. 

2. Gammel gjeld på totalt kr 5.500 føres ut av regnskapet ved å korrigere inngående 
balanse for 2018. Dette gjelder støtte på kr 5.000 til en utgivelse i 2016 og støtte 
vedr. Strunkeveko på kr 500. 

9-06 
 

Søknader framover: 
- 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 

Styret 
 

9-07 
 

Hva skjer framover? 
- Hva skjer? (facebook) 

Anne 

9-08 
 

Eventuelt: 
- Til neste møte: 

 

 

 

https://www.facebook.com/pg/hedmarkfolkemusikklag/events/

