
Saksliste 

 
www.hedmark-folkemusikklag.no 

Møteopplysninger Møtedeltagere 
Møtedato  11.02.2020 Møteansvarlig Anne Nilssen 
Sted Elverum/video Referent Leif Ingvar Ranøien 

Neste møte 07.03.2020 
 

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

Sted Elverum/årsmøte Fraværende Veslemøy Nordset 
 
 

   

Sak  Ansvarlig 

11-01 Godkjenning av referat fra forrige møte.  
- Kort gjennomgang av referatet 

Styret 

11-02 
 
 

Saker fra forrige møte: 
Sendte rapporter: 

- Syng Folkesang, RFF, små/raske til Storhelg i Løten OK 4 800 kr 
Svar på søknader: 

- PVS-fondet til SPREK! 2020 Avslag 
- Bufdir til SPREK! 2020 Avslag 

Foreldremøte HJ 
- 10-12 stk møtte opp. De var i utgangspunktet positiv, men syntes de var for få 

til å ta endelig avgjørelse. Bestemmes på neste øving ( i mars). De har fått de 
dokumentene som trengs som grunnlag for videre saksgang.  

Møte med HD og Spellmannslaget Leik (ta med til handlingsplan) 
- Anne var på møte med HD. De er generelt sett fornøyd med jobben HF gjør. De 

har bilder og filmer fra div. turer. De skal finne frem materialet slik at HF/ 
Hedmark musikkarkiv kan arkivere dette.  

- Anne var også på årsmøtet i Leik. Her var det spørsmål om det er for mye fokus 
på dans kontra spill. HF tar dette til etterretning.  

- Anne deltar på Elverum danselags årsmøte 12.Februar 
Grafisk profil 

- Svar fra Eva Karlsson? Ikke foreløpig 
- Svar fra Erlend Lans Pedersen? ? 

 
Synnøve 
 
Anne 
 
 
Anne 
 
 
 
Anne 
 
 
 
 
 
 
Leif Ingvar 
Sigrid 

http://www.hedmark-folkemusikklag.no/
https://pvs.no/kunde/pvs-fondet/?fbclid=IwAR3lJENSzihS6nG3Oq97jdWwA5dB5LAHgm9bRlk2dlrTqVuwzm6IswCnv24


11-03 Søknad fra #Hedmark til Grundsetmartn 2020 
- Søknad om 10 000 kr 

-Vedtatt 

 

11-04 Søknad fra TKSD og Engerdalsringen til Runnomforum 2020 
- Søknad om 10 000 kr 

-Vedtatt 

 

11-05 Årsmøte 2020 
- Lørdag 7.mars klokken 1100 på Glomdalsmuseet 

- Hvem møter?  
- Anne, Sigrid, Agnar, Ingrid, Leif Ingvar bekreftet.  

- Forslag til endring i vedtekter:  
- Nå står det at HF skal dekke Hedmark fylke, skal vi endre det til en annen 

“definisjon”? Endres til “tidligere Hedmark fylke” eller området 
Hedmark 

- Det står Hedmark musikkråd, de har endret navn til Innlandet musikkråd. 
ENDRES  

- Tilslutning til Laget for Spelemenn, dette heter nå FolkOrg ENDRES 
- Status valkomitè 

- Oppstartsmøte torsdag 6.februar 
- Oversikt over aktuelle navn, fordelt ansvar på stilling 
- Er ivrige på å ha forslaget klart tidlig! 

- Årsmelding 2019 
- Gjennomgang 
- Må samle inn årsmelding HD 

- Regnskap 2019 
- Noter til regnskap 2019 

- Handlingsplan 2020 + 2021? 
- Utvide til en 2 års handlingsplan pga søknadsordninger? 
- Viderefører utformingen av handlingsplan for ett år av gangen, men med 

mulighet for å prosjektere forlengelse utover dette under de gitte 
delprosjektene.  

- Politisk arbeid 
- Blir synliggjort gjennom SPREK! 
- HF kan melde inn saker til Innlandet musikkråd for å få hjelp 

kulturpolitisk opp mot den nye fylkeskommunen. IM kan med 
fordel brukes mer av HF for å få innspill til hvordan HF på best 
mulig måte kan jobbe politisk opp mot Innlandet fylkeskommune.  

- Følge med på hva som skjer på det kulturpolitiske plan og henge 
oss på der hvor det er naturlig å få løftet 
folkemusikken/folkedansen frem.  

- Dette er spesielt viktig nå når vi har fått en ny fylkeskommune. 
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https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1cxMeiwT_hE8qKItkiOqEemkeX11uXJWo
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1H9Q-1ecW3SLBfd77r1msFBoD4EC3xw2n
https://docs.google.com/document/d/1r8wB-54huy5LHRV_qU2ZIyHkec1TrdEF/edit
https://www.luminpdf.com/viewer/5e425f9dbef40000116cd1d6
https://www.luminpdf.com/viewer/5e425fd5bef40000116cd1e1
https://docs.google.com/document/d/1r8wB-54huy5LHRV_qU2ZIyHkec1TrdEF/edit#


- FolkOrg 
- SPREK! 

- HF ønsker at flere lokale lag og aktører tar større eierskap i 
SPREK! 

- Hvordan kan vi forankre dette lokalt? Styret må være mer 
konkrete i sin kommunikasjon med de lokale aktørene i de fire 
kommunene som i dag SPREK! sogner til. Dette bør tas opp 
under eller direkte etter årets årsmøte.  

- HF vil også besøke de fire “vertskommunene”  
- Til årsmøte vil malen for 2019 brukes, men med 

kommentarer om ev. endringer i prosjektet i videre arbeid.  
- Kommunikasjon 

- Besøke alle lokallagene. Få innspill til hva HF bør fokusere på.  
- Ny grafisk profil og maler.  

- Tilskudd/lokallag 
- Besøke de ulike lokallagene for å høre hvordan de vil at HF skal 

jobbe. Hva er behovene lokalt? 
- Bli mer tydelig ut mot lokallagene at de kan søke HF om tilskudd 

til arrangementer/kurs etc.  
- Kan vi legge opp til erfaringsutveksling mellom de ulike 

lokallagene? 
- Aktivitetslag 

- HJ 
- HD 

- Disse har egne planer 
- HD kan søke eksterne midler. HF kan være 

behjelpelig med søknader. Bør HD være eget 
lokallag? 

- Syng Folkesang 
- Hvis tilbudet skal opprettholdes må det endringer til. Kanskje 

rette aktiviteten mer inn mot kor? Skal de to musikklinjene i 
Hedmark involveres? Skal vi tilby “kurs” til barnehager og 
barneskoler?  Dette temaet kan ev. også luftes på medlemsmøtet. 
Skal 2020 være et mellomår der en kan prøve ut andre 
formidlingsopplegg når det gjelder sangtradisjoner? 

- Nord-Østerdalen 
- Rekrutteringsprosjektet på Alvdal fungerer godt.  

- Store arrangementer i 2020 Se liste handlingsplan 
- Støttemidler          Se liste handlingsplan 
- Andre? 

- Budsjett 2020 + 2021?   Se handlingsplan, tar utgangspunkt i fjorårets regnskap 
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https://docs.google.com/document/d/1r8wB-54huy5LHRV_qU2ZIyHkec1TrdEF/edit#


- Kontingent 
- Lag 1 000 kr 
- Barn, direkte 50 kr 
- Barn, indirekte 10 kr 
- Voksen, direkte 225 kr 
- Voksen, indirekte 125 kr 

Ingen endring for 2020 

Styret 

11-06 Honorar til søknad-/rapportskriving 
- Konkret forslag 
- Tas med til neste møte 

 

11-07 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 

 

11-08 Hva skjer framover 
- Årsmøte i Elverum lørdag 7.mars 
- 19.mars 2020 er det årsmøte i Innlandet musikkråd 
- Neste styremøte:  

 

 

https://docs.google.com/document/d/1r8wB-54huy5LHRV_qU2ZIyHkec1TrdEF/edit#
https://www.hedmark.org/meny/vare-tjenester/sok-om-tilskudd/aktiviteter-og-arrangementer/#heading-h2-1
https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/arrangorstotte-musikk

