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Møteopplysninger Møtedeltagere 
Møtedato  9.1.2020 Møteansvarlig Anne Nilssen 
Sted Video Referent Leif Ingvar Ranøien 

Neste møte Februar 
 

Deltagere Veslemøy Nordset, Ingrid Ottermo, Synnøve 
Plassen, Agnar Olsen, Martin Follstad 

Sted Elverum Fraværende  
 
 

   

Sak  Ansvarlig 

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

Styret 

9-02 
 
 

Saker fra forrige møte: 
Sendte rapporter: 

- RFF for SPREK! høst 2019 15 000 kr 
- Norsk musikkråd (KOMP) for Syng Folkesang 2019 5 000 kr 
- RFF for Syng Folkesang 2019 10 000 kr 
- FolkOrg/Dextra for SPREK! 2019 Utsettelse sendt 
- Sparebankstiftelsen Hedmark for SPREK! høst 2019 20 000 kr 

Sendte søknader:  
- Innlandet fylkeskommune - Flerårig rammetilskudd, SPREK! + HJ? 
- Innlandet fylkeskommune - Kulturaktivitet for barn og ungdom, HJ 2020 
- Innlandet fylkeskommune - SPREK! 2020  
- Norsk musikkråd, komp til SPREK! 2020  
- Norsk musikkråd, komp til Syng Folkesang 2020  
- Norsk musikkråd, komp til folkemusikkseminar 2020 
- Norsk musikkråd, komp til HJ 2020 
- PVS-fondet til SPREK! 2020  
- Bufdir til SPREK! 2020 

Svar på søknader: 
- Sparebankstiftelsen Hedmark - SPREK! 2020 Avslag 
- RFF - SPREK! 2020 Innvilget 25 000 kr 
- RFF - notehefte Innvilget 10 000 kr 
- RFF - Syng Folkesang 2020 Innvilget 7 000 kr 
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- RFF - folkemusikkseminaret Innvilget 7 000 kr 
- PVS - SPREK! 2020 Avslag 

Gå gjennom søknadsoversikt 
Kontrakt prosjektleder SPREK! er signert 
Tilsagnsbrev til Alvdal Spell- og Danselag på 10 000 kr er sendt  
Rapport fra Heme dine kom i desember 
19.mars 2020 er det årsmøte i Innlandet musikkråd 
Forespørsel: dansere og spellmenn til arrangement på Glomdalsmuseet 

- Vi kan gi kontaktinfo på alle ledere i lokallag. 
- Vi ber hun ta forbindelse med Elverum danselag, Elverum spellmannslag og 

eventuelt HD.  
Forespørsel: verdensrekord i finnskogspols sommer 2020 

- Grenselaust, HD, mail til alle ledere i lokallag 
Caspar Scharer fra Nord-Østerdal ringte om tips til søknadsskriving til kurs. Kurs 
7.mars på Tynset 
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Oppdatering på prosjekter: 
- SPREK! 

- TKSD har søkt om 7 000 kr til lokale øvinger høst 2019 
- Vedtak: innvilger 7 000 kr til TKSD til lokale øvinger høst 2019. 

Dette tas fra SPREK!-regnskapet. Anne lager tilsagnsbrev.  
- 1. februar i Rendalen blir det kurs 

- Anita Vika Langødegård har danseinstruksjon 
- 7.mars i Elverum under Grundsetmartn 

- I samarbeid med Elverum danselag 
- April - helgesamling 

- I samarbeid med TKSD 
- Snakke med kontaktpersoner om lokale øvinger etc.  
- KOMP-søknad 15.januar 

- Hedmark juniorspellmannslag 
- Lønn instruktører på folkemusikkseminar 

- Marit fikk 8 000 og Thomas fikk 5 000 kr i fjor 
- I 2020 får Marit 9 000 kr og Thomas 6 000 kr 

- Den tredje instruktøren fikk 5 000 kr + reise 
- I 2020 får den tredje instruktøren 6 000 kr + reise 

- Danseinstruktørene fikk 5 000 kr og 3 128 kr 
- I 2020 får danseinstruktørene 3 128 kr + reise hver 

- Samarbeid med HEBU i 2020? 
- Er foreldrekontakten knyttet til dette? 

- Nord-Østerdalen 
- Olav Sæta har begynt å transkribere låter 

- Syng Folkesang 
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- Kurs 23.november med Annar By på Hamar - ingen kom 
- Eli foreslår ny strategi på hvor man legger disse kursene, må være steder 

det allerede skjer noe og folk er 
- Økonomi 

- FolkOrg sendte faktura fra Landsmøte sent i desember 
- Søknadsordninger 
- Kulturskole, kommune og fylke 
- Grafisk profil 

- Eva Karlsson 
- Vi starter med å lage en liste over hva vi trenger/ønsker 

- Logo (hovedlogo med videreutvikling på SPREK! og Syng 
Folkesang) 

- Overskrifter/tittel/tekst (nettbasert, fungerer i Canva, ikke font 
som må kjøpes inn) 

- Fargepalett (enkel) 
- Maler i Canva 
- Andre elementer? Bildeprofil? 
- Høre om å utvide profilen etterhvert 
- LEIF INGVAR HØRER MED EVA 

SIGRID HØRER MED ERLEND LANS PEDERSEN 

 
 
 
Ingrid 

9-04 Årsmøte 2020 
- Lørdag 7.mars klokken  
- Forslag til endring i vedtekter:  

- Nå står det at HF skal dekke Hedmark fylke, skal vi endre det til en 
annen “definisjon”? 

- Det står Hedmark musikkråd, de har endret navn til Innlandet musikkråd.  
- Tilslutning til Laget for Spelemenn, dette heter nå FolkOrg 

- Varsle valgkomitè om videre verv for dem som er på valg 
- Årsmelding 

- Rapporter sendt ila høsten er et godt grunnlag for årsmelding 
- Fjorårets årsmelding kan være et utgangspunkt 
- Må samle inn årsmelding fra HJ og HD 

- Anne har sendt mail til begge - HJ har sendt 
- Regnskap 

- Ingrid sender ut regnskap i forkant av neste møte slik at alle får gått 
gjennom det på forhånd, slik at vi sparer tid på møte 

- List opp egen liste i årsmeldingen over tilskudd 
- Kontingent HJ 2018 - ble sendt ut veldig sent. Kaos rundt innbetalinger 

og seminaret = tapsføre fordringene - NESTE MØTE 
- Budsjett 
- Handlingsplan 

 



- Vi kan låne møterom på Glomdalsmuseet (klasserom) 
- Kan også bestille mat og kaffe der 
- Leif Ingvar booker klasserom og sjekker pris på mat og kaffe 

9-05 Honorar til søknad-/rapportskriving 
- Konkret forslag 
- Blir tatt på videre møter 

 

9-06 Søknader og rapporter framover: 
Rapporter 
 
Søknader 

- Innlandet fylkeskommune - Frukt og grønt, SPREK! (løpende frist) 
- Kulturrådet - arrangørstøtte musikk 3.mars 

- Knyttet til SPREK!-samling 
- Kan samle inn alle konserter for lokallag og sende samlet 

- Norsk musikkråd, komp til SPREK! 2020 15.januar 
- Norsk musikkråd, komp til Syng Folkesang 2020 15.januar 
- Norsk musikkråd, komp til folkemusikkseminar 2020 15.januar (sendt) 
- Norsk musikkråd, HJ 15.januar (sendt) 
- Norsk musikkråd, komp til notehefte 2020 15.januar 

 

9-07 Hva skjer framover 
- Årsmøte i Elverum lørdag 7.mars 
- Neste styremøte: tirsdag 4.feb klokken 2000 
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