
Notat fra medlemsmøte i HF 7.mars 2020 
 
Styreleder viste frem HF sin hjemmeside 
http://hedmark-folkemusikklag.no/ 
Alle som ikke har Facebook kan allikevel se disse innleggene på hjemmesiden.  
Det ligger også en arrangementskalender der for å se hva som skjer. 
Så ble strukturen og innholdet på siden gjennomgått.  
 
Styreleder viste frem StyreWeb 
https://portal.styreweb.com/Account/Login?ReturnUrl=%2FSecure%2FDefault.aspx 
Viste hovedbilde og hvordan man oppdaterer styreinformasjon. 
Hele styret har tilgang til systemet. Alle lokallag må selv sørge for at medlemmer av 
styret og medlemsregisteret er oppdatert. Her har de fleste lagene noe å gå på! 
Hvis du ikke har tilgang eller trenger hjelp, ta kontakt med FolkOrg v/Jorun eller via 
kontaktskjema i løsningen. 
Lagene kan kjøpe flere tjenester i StyreWeb enn de som ligger tilgjengelig i dag (bl.a 
hjemmeside) Ta i så fall kontakt med FolkOrg. 
 
Informasjon fra Folkorg 
Liv-Annette Nygjerdet (informasjonsmedarbeider) 
Oppfordret til å abonnere på bladet (for at bladet skal opprettholdes). 
FolkOrg har flere hjemmesider: FolkOrg (https://folkorg.no/), Folkemusikk 
(https://www.folkemusikk.no/), Landskappleiken (https://www.landskappleiken.no/), 
Landsfestival (https://www.landsfestivalen.no/) og Slåttify (http://www.slaattify.no/).  
Liv-Annette viste fram FolkOrg sin hjemmeside. 
 
Ide-myldring 
 
Spørsmål 1 - Identifisere problem 
Oppsummering: 
Vi er for dårlige til å delta på hverandres arrangementer 
Mangel på ressurspersoner/ildsjeler 
Manglende samarbeid med kulturskoler/kommunal kultursektor 
Manglende midler til å gjennomføre arrangementer og lønne instruktører 
Mangel på møteplasser/dansefester 
Manglende rekruttering av både barn/unge og unge voksne 
Mangel på interesse hos media 
 
Konkrete innspill på utfordringer fra gule lapper: 

● Instruktører i dans 
● God nok informasjon til nye medlemmer - arrangementer, oppsett av organisasjon 
● Vokal - få som ønsker dette 
● Samarbeid i kommunen med - kultursektor, kulturskoler etc 
● Få gamle og nye medlemmer til å møte på aktiviteter 
● Lag: informasjonskanaler - opplæring bruk av sosiale medier 
● Forgubbing av folkemusikk og -dansemiljøet 

http://hedmark-folkemusikklag.no/
https://portal.styreweb.com/Account/Login?ReturnUrl=%2FSecure%2FDefault.aspx
https://folkorg.no/
https://www.folkemusikk.no/
https://www.landskappleiken.no/
https://www.landsfestivalen.no/
http://www.slaattify.no/


● rekruttering av voksne dansere (30-60 år) 
● rekruttere og etablere et ungdomsmiljø 
● møteplasser for å utøve bygdedans og gammeldans (fester) gjennom året 
● spellemenn til øvinger i dans 
● for lite dansemuligheter for ungdom 
● vi som er interesserte stiller ikke opp på hverandres arrangement 
● dansefester med gammeldans (pols, runddans) 
● hvordan få yngre spellemenn med i etablerte spellmannslag? (gjelder også dans) 
● Fange interessen til ungdommen 
● styremedlemmer til lokallag 
● ildsjeler med tid og lyst 
● få tilbud til barn/unge i folkedans 
● lite/ingen kompetanse i folkemusikk hos kulturskolelærerne 
● for lite/ingen undervisning i folkemusikk i grunnskolen - for lite kompetanse hos 

lærerne 
● hvordan få tradisjonsmusikk fra Hedmark mer fram i lokale medier (NRK, radio/TV)? 
● Lønn til instruktører/spellemenn - hvilket nivå skal vi legge oss på? 
● Få engasjerte foreldre (til unger i barnering) 
● å rekruttere voksen (20-40 år) 
● Hvordan rekruttere de voksne? 
● Kontakt med skoleverket 
● få samarbeid med kulturskole og andre relevante aktører 
● skape arenaer lokalt som kan bidra til økt aktivitet/medlemmer i laget 
● ressurspersoner som kan/vil bidra til å drive/utvikle folkemusikk-/dansemiljøet 

 
Spørsmål 2 - Utforske løsninger 
 
Konkrete innspill på løsninger fra gule lapper: 

● Reise på andres øvingskvelder og aktiviteter? 
● Arrangere dansefester med spellmenn/grupper rundt om på Hedmarken (søke 

støttemidler) 
● Fremsnakk det som skjer 
● Media: Aktivt bruke lokalaviser og lokalradio. Viktig: Ta direkte kontakt med de 

nevnte 
● Synliggjøring av aktivitet på sosiale media 
● Mye kan løses ved å søke flere midler. (Instruktører, spellemenn, lokaler osv.) 
● Synliggjøring av Arr./dansefester 
● Skaffe treffpunkter for ungdom, voksne og eldre for dansing. Lokallag? 
● Prøve å få mer folkemusikk i f.eks den kulturelle skolesekken (bruke de som finnes 

fra før) 
● Egne kurs/samlinger for foreldre, både på dans og musikk 
● Folkemusikk/dans inn i læreplaner. Kompetanseheving av lærere og kulturskolen 
● Felles norm på honorarer 
● Lage kurs for lærere, kulturskolelærere osv 
● Instruktørkurs 
● Ta med naboen, kollega o.l på fest! 



● Hvert enkelt medlem må ta ansvar for å delta på arrangementer som skjer. Lite 
motiverende å arrangere noe der “ingen” kommer. Prioritering! 

● Dansefester og arrangementer: Samarbeid om arrangement (2-3 lag) 
● Dansefester: samarbeid mellom lokallag = Økt interesse og besøk 
● Rekruttering av ungdom: Åpen dag. God markedsføring 
● Ungdomsmiljø: Ungdomssamlinger lokalt og regionalt 
● samarbeid mellom lag! arr. dansefester, kurs/seminarer 
● inspirasjonsseminarer med de som har lykkes vedr rekruttering 
● betale lønn til instruktører 
● møter med kultursektor/kommune/kulturskole m/konsert? 
● lage en instruktør-bank/spellemanns-bank 
● under folkemusikk-seminaret kan vi tilby foreldrene kurs/dansespilling 
● Syng folkesang - allsangkvelder f.eks på annet arrangement 
● arranger gammeldansfest(er), gjerne i kombinasjon med korte introduksjoner i dans 

eller spell (kurs) 
● holdningsskapning - være stolte av kulturarven, vise den frem. Formidle slik at flere 

får ønske og lyst til å spille og danse 
 
Styret i HF vil arbeide videre med disse innspillene, men oppfordrer også lokallagene og 
enkeltmedlemmer til å ta tak i disse. 
 
 
Elverum, 7.mars 2020 
 
Leif Ingvar Ranøien, ref Kari Nilssen, ref 


