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1. Valg av møteleder, to referenter og to til å skrive under 
møtebok sammen med møteleder 
Møteleder: 

To referenter: 

To til å underskrive protokollen: 

Vedtak: 

2. Årsmelding 

 
ÅRSMELDING 

FOR 
HEDMARK FOLKEMUSIKKLAG 2019 

Gjelder for perioden 10.3.2019 - 31.12.2019 

 

Styret: 

Leder: Anne Nilssen  

Nestleder: Veslemøy Nordset 

Sekretær: Leif Ingvar Ranøien  

Kasserer: Ingrid Almlid Ottermo   

Styremedlem: Synnøve Brøndbo Plassen 

Varamedlem: Agnar Olsen 

Varamedlem: Martin Follstad  

 

Revisorer: 

Ellen Grambo Senderud 
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Amund Aasgaard  

 

Valgkomite:  

Leder: Solveig Brekke Hauknes  

Medlem Marit Westling   

Medlem Trygve Liahagen  

Varamedlem Elin Romenstad Bjørnsmoen  

Møter  
Styret har hatt 9 styremøter. I tillegg har det vært mye kontakt mellom styremedlemmene              
per telefon, e-post og facebook. Varaene og prosjektleder i SPREK! har blitt innkalt til alle               
møter og vært på de fleste. Møtene har foregått på video, en møteform som har fungert                
veldig bra.  

Representasjon 
Ingen fra styret var på Innlandet musikkråds årsmøte, men Else Myhr er valgt inn som vara i                 
styret der. Veslemøy og Anne var på FolkOrg sitt landsmøte i april. Sigrid og Anne var på                 
FolkOrgs rekrutteringsseminar under Folkelarm i november. Anne holdt foredrag på          
Hedmark og Opplands kulturskolerektors seminar i november. Her presenterte hun          
rekrutteringsprosjektet SPREK! og hvordan vi sammen kan få til mer folkemusikk i            
kulturskolene i Hedmark.  

Medlemskap  
I 2019 har det vært 11 lokallag og 2 aktivitetslag knyttet til HF. Tilsammen var det 254                 
medlemmer, men det er kun 210 som har betalt kontingent ila året. Resterende regnes              
derfor ikke som medlemmer i 2020. 22 har vært direktemedlemmer hos HF (13 har betalt).               
Hedmark juniorspellmannslag (HJ) har hatt 22 medlemmer. De fleste av disse er ikke             
registrert i systemet som medlemmer, noe som gjør at de kommer i tillegg til              
medlemstallene våre. 

Politisk arbeid 
HF har hatt jevnlige møter med FolkOrg, der HF har meldt saker opp i systemet, men også                 
fått god støtte fra FolkOrg i vårt arbeid. Innlandet musikkråd har vi jevnlig kontakt med og de                 
deler mye fra vårt miljø i sine kanaler. Musikkrådet jobber også mye politisk som vi jobber                
med å bli en del av. HFs foredrag for kulturskolerektorer var også et steg for å påvirke                 
politisk det vi kan.   

Aktiviteter  

Syng folkesang 
Styret har videreført arbeidet med prosjektet ”Syng Folkesang”. Det er invitert til 5 samlinger              
i 2019. Et kurs holdt i april i Trysil med instruktør Margrete Nordmoen - seks deltakere, et                 
kurs holdt i juli på Tolga med instruktør Gro Kjelleberg Solli - åtte deltakere, et kurs holdt i                  
september under Storhelg i Løten med instruktør Margrete Nordmoen - to deltakere, et kurs              
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i september på Tolga med instruktør Eli Storbekken og et kurs invitert til i november med                
instruktør Annar By - avlyst. 

Aktivitetslag  
Hedmark Juniorspellmannslag er et tilbud til alle felespillende barn og ungdommer fra hele             
fylket. Laget har 22 medlemmer godt fordelt rundt i fylket vårt i alderen 9 – 18 år.  
Se eget vedlegg med årsmelding for HJ. 
 
Hedmark Danselag har 18 aktive medlemmer. Det har vært avholdt 6 øvinger i 2019 med               
Rolf Bjørgan som hovedinstruktør. Musikere har vært Jarl Eivind Løvik, Stein Bjørnsmoen og             
Stig Nilssen. På øvingene er det blitt instruert i bygdedanser, runddanser, turdanser,            
rekkedanser og en sangdans.  
Se eget vedlegg med årsmelding for HD.  
 
Hedmark Juniordanselag er ikke et aktivt lag, da vi fokuserer på rekrutteringsprosjektet            
SPREK! 

Rekrutteringsprosjektet SPREK! 
I 2019 har vi hatt fokus på å få gjennomført rekrutteringsprosjektet SPREK! på en god måte.                
Else Myhr var prosjektleder for SPREK! frem til mai. Deretter overtok Sigrid Stubsveen som              
prosjektleder ut året. Aktiviteter som er gjennomført i 2019 er følgende: 
Våren 

- En lokal helgesamling i Rendalen  
- En helgesamling i Rendalen, 18 deltakere 
- To dager skolebesøk i Rendalen 
- To dager skolebesøk i Engerdal 
- Dagssamling i Trysil  5 deltakere 
- Fire lokale samlinger i Trysil,  4-10 deltakere 

Høsten 
- Skolebesøk i Løten 
- Dagssamling under Storhelg i Løten, 11 deltakere 
- To dager skolebesøk i Engerdal 
- Instruktørkurs i Trysil, 8 deltakere 
- Helgesamling i Engerdal, 24 deltakere 
- Tre lokale samlinger i Trysil 

Aldersspennet har stort sett vært 1.-7.klassinger.  
 
I de ulike satsingskommunene (Elverum, Trysil, Engerdal, Rendalen) har SPREK!          
kontaktpersoner som informerer om lokal aktivitet, og er viktige formidlere av           
arrangementer i regi av SPREK!. Vi opplever at kommunene har økt aktivitet innen folkedans              
i løpet av dette året, og at gjennom instruktørkurs får ildsjeler, instruktører og interesserte              
fra de ulike stedene møte hverandre, dele erfaringer, holde seg oppdatert på hva som skjer               
av aktiviteter i hver av kommunene og planlegge samarbeid på tvers av kommunegrensene.             
Dette ser vi som svært nyttig i arbeidet med å bygge opp et større miljø for folkedans. 
 
Vi ser altså en tydelig økt aktivitet da det gjelder folkedans for barn og unge i de fire                  
kommunene, noe som selvsagt er svært gledelig da dette for tiden blir satset på. Stødig               
rekruttering krever at man holder aktiviteten i gang over lang tid, og vi har som mål å holde                  
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dette i gang i mange år framover. På sikt håper vi også å få mulighet til å innlemme både                   
spell og sang i SPREK!, noe som også vil bidra til å bygge miljøet ytterligere. Dette er selvsagt                  
også en naturlig og viktig del av den lokale og regionale tradisjonen innen folkemusikk og               
folkedans, og en viktig del av vår immaterielle kulturarv.  
For utfyllende årsmelding for SPREK!, se vedlegg.  

Høydepunkter fra folkemusikk-Hedmark i 2019 
HFs medlemmer har deltatt og vist seg bra fram på kappleiker og stevner i 2019. Både med                 
gode resultater og med stor bredde i deltakelsen. Under Landskappleiken i Vågå og under              
Landsfestivalen i gammaldansmusikk i Kinsarvik hadde Hedmark mange topp-plasseringer.  
 
Trysil-Knut Dans- og Spellmannslag ble kåret til Årets lokallag 2019 under Folkelarm i             
november. Elverum Danselag ble nominert til samme pris og Heme dine ble nominert til              
prisen Årets folkemusikkarrangør.  

Informasjon  
Styret har nyttet facebook til å formidle informasjon til våre medlemmer og andre. I 2019               
har det blitt presentert månedens artist, delt mye relevant informasjon fra FolkOrg og             
Innlandet musikkråd, arkivopptak blir lagt ut og ellers ting som skjer. I tillegg har styret hatt                
en julekalender i samarbeid med Hedmark musikkarkiv, som i år også har nådd veldig              
mange. Gjennom året har det blitt lagt ut til sammen 356 innlegg på vår facebook-side.               
Antall følgere på siden har også gått opp fra 737 til 1055 i løpet av året, så informasjonen                  
rekker lengre.  
 
Styret sender ut informasjon til lokallagene per e-post. Det er viktig at lederne tar ansvar for                
å formidle informasjon fra styret.  

Ærespris  
Det har ikke blitt utdelt noen ærespris i arbeidsåret.  

HF´s arkiv 
I 2018 ble det innhentet fysiske arkiv fra tre tidligere ledere. Dette har i 2019 blitt                
dokumentert i datasystemet til HF og er plassert på et rom hos Amfi Elverum. 

Økonomi  
Regnskapet pr. 31.12.2019 viser et overskudd på kr 81 100,91. Det gode resultatet skyldes i               
vesentlig grad det betydelige arbeidet som er utført med å søke tilskudd hos flere ulike               
kilder. De fleste og største beløpene har vært til SPREK!-prosjektet, totalt kr 207 000. Ved               
årsskiftet gjenstod ca. kr 50.000 av dette.  
 
HF har søkt midler og fått dette i støtte: 
Dextra Musica/FolkOrg SPREK! 100 000 kr 
RFF SPREK! 20 000 kr 
RFF (utbet 2020) SPREK! 15 000 kr 
RFF Syng Folkesang 10 000 kr 
RFF (utbet 2020) Syng Folkesang 4 800 kr 
RFF (fra 2017) Storhelg i Løten 10 000 kr 
RFF Folkemusikkseminaret 5 000 kr 
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FolkOrg Dansearr. Grundsetmartn 10 000 kr 
FolkOrg Momskompensasjon 10 918 kr 
Hedmark fylkeskommune Hedmark juniorspellmannslag 60 000 kr 
Hedmark fylkeskommune SPREK! 40 000 kr 
Sparebankstiftelsen Hedmark SPREK! 20 000 kr 
Bergesenstiftelsen SPREK! 40 000 kr 
Norsk Musikkråd SPREK! 12 000 kr 
Norsk Musikkråd Syng Folkesang 5 000 kr 
Sum 362 718 kr 
 
HF har gitt støtte til følgende prosjekter: 
#Hedmark Arrangement på Grundsetmartn 15 000 kr 
#Hedmark Storhelg i Løten 10 000 kr 
Alvdal spell- og danselag (2020) Rekrutteringsprosjekt 10 000 kr 
Elverum danselag Dansemoro for barn 5 000 kr 
Heme dine Festival 10 000 kr 
Rendalen spellmannslag Dansehelg 7 000 kr 
Trysil-Knut Dans- og Spellmannslag Runnomforum 7 256 kr 
Trysil-Knut Dans- og Spellmannslag Hallingøvinger 10 000 kr 

Oppsummering 
Det jobbes bra på mange områder innenfor folkemusikk og folkedans i fylket. Styret ønsker å               
være en ressurs/støttespiller for medlemslag/aktivitetslag og enkeltmedlemmer. Det å jobbe          
sammen gjør oss sterke og synlige. Et felles mål for det arbeidet som blir lagt ned rundt om i                   
fylket er å ta vare på og videreføre den kulturtradisjonen folkemusikken/-dansen/-sangen           
representerer.  
 
Løten, 18. februar 2020 
 
Styret i Hedmark folkemusikklag  
 
 
Anne Nilssen Veslemøy Nordset  
Leder Nestleder  
 
Ingrid Almlid Ottermo Leif Ingvar Ranøien 
Kasserer Sekretær  
 
Synnøve Brøndbo Plassen  
Styremedlem 
 
Vedtak:  
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3. Regnskap 
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Regnskapet er revidert og godkjent. Revisjonsberetningen legges frem på årsmøtet. 

Vedtak:  
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4. Styrets forslag til budsjett og handlingsplan for neste         
driftsår 
Styret i Hedmark folkemusikklag er veldig fornøyde med jobben som har vært gjort i 2019. Vi                
ønsker å videreføre tankegangen om å ikke være en arrangør, men ønske om å hjelpe               
lokallagene som arrangerer kurs, seminarer, dansefester og konserter. Vi kan bidra med            
midler, søknadshjelp, kontaktnettverk e.l.  

Styret ønsker i 2020 å jobbe politisk, ha fokus på søknader/-ordninger,           
rekrutteringsprosjekter, kulturskoler, veilede lokallag, bruke FolkOrg som en        
samarbeidspartner, søke om midler og være på store arrangementer. Handlingsplanen for           
2020 vil derfor se slik ut:  

Politisk arbeid 

I de siste årene har Hedmark folkemusikklag hatt mange ulike møter med ulike aktører innen               
kulturfeltet, blant annet med Hedmark fylkeskommune, Innlandet musikkråd,        
kulturskolerektorer og -lærere. Dette er av høy verdi og styret ønsker å fortsette med denne               
type påvirkning. I 2020 skal styret derfor holde kontakten med disse, spørre om råd og tips,                
komme med innspill til deres planer og melde folkemusikken på i de sakene som pågår i                
fylket. Et langsiktig mål for HF er å få folkemusikken inn i kulturplanen til fylket og i                 
kommunene.  

Innlandet musikkråd er en organisasjon vi er en del av, og som kan hjelpe oss med å påvirke                  
politisk i fylket. Styret skal i 2020 holde dette båndet ved like og kartlegge hvordan styret                
best kan jobbe sammen.  

I 2018 var det 10 stk fra FolkOrg, HF og kulturskoler i fylket som møttes i september. Et                  
langsiktig mål for HF er å få flere tilbud i kulturskolen med folkemusikk, -dans eller -sang i                 
flere kommuner. Etter samlingen i 2018 fikk vi gode tilbakemeldinger og ønsker videre å få til                
en møteplass for felelærere i kulturskolene, slik at de kan hjelpe oss å løfte folkemusikken i                
fylket. Et forslag var å lage notehefter med lydfiler slik at det er lettere for felelærere                
“utenfor” miljøet å lære bort folkemusikk i kulturskolen. Dette prosjektet planlegger vi å             
realisere i 2020. Vi i HF har også et stort nettverk, så vi kan hjelpe kulturskoler å sette de i                    
kontakt med instruktører som kan hjelpe dem på folkemusikk-området.  

Rekrutteringsprosjektet SPREK! 

I 2020 fortsetter arbeidet med SPREK! som fokuserer på rekruttering innen først og fremst              
dans i de fire kommunene Rendalen, Engerdal, Trysil og Elverum. Fra våren 2020 vil det               
jobbes med enda bedre samarbeid med nøkkelpersoner/lokallag i de fire kommunene, og            
SPREK! vil ta initiativ til møte mellom nøkkelpersoner, kulturskolerektorer og kultursjefer i de             
fire kommunene for å sammen legge planer for rekruttering lokalt og se på muligheter.  

I tillegg til å støtte opp om lokale øvinger, vil SPREK! ila 2020 gjennomføre helgesamlinger               
med overnatting vår og høst, fire lørdagssamlinger fordelt på de fire kommunene gjennom             
året, og instruktørsamling/-kurs til høsten. Dette er slik vi har gjort i 2019, men ønsker å bli                 
enda bedre på samarbeid på tvers av kommunegrensene for å bygge miljø.  
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Kommunikasjon 

HF har i 2019 hatt mest kommunikasjon ut til sine medlemmer ved bruk av Facebook. Dette                
er noe vi kommer til å videreføre i 2020, men for de som ikke har Facebook har vi en løsning.                    
Hjemmesiden til Hedmark folkemusikklag er oppdatert og man kan se alle innleggene fra             
Facebook der. I tillegg kommer vi til å legge ut referater fra styremøter på hjemmesiden               
etter hvert møte, oppdatere informasjonen der og bruke siden mer. Vi har en instagram,              
som vi i perioder ønsker å bruke mer. Det vil være rundt store arrangementer, som kappleik                
og festivaler. Dette håper vi øker kjennskapen til HF, slik at lokallag, medlemmer og andre               
ønsker å bruke oss mer.  

Lokallag 

Vi i styret i Hedmark folkemusikklag føler at tilknytningen mellom oss og lokallagene er liten.               
Dette ønsker vi å gjøre noe med!  

Vi har laget en egen fane på hjemmesiden vår hvor det er en oversikt over alle                
søknadsordninger som er relevante for lokallagene. I tillegg ligger det en søknadsmal og             
-tips slik at det skal være lettere å søke. Dette håper vi øker kunnskapen om               
søknadssystemet til lokallagene og øker summen tilskudd til folkemusikkmiljøet i Hedmark.           
Styret i HF skal også jobbe politisk for å få til bedre ordninger for folkemusikkmiljøet i                
Hedmark, slik at dette ikke er en stopper for aktivitet i miljøet vårt.  

Vi legger også, som nevnt, ut referater fra styremøter slik at lokallagene kan følge oss på det                 
vi driver med. Det er ønskelig at lokallagene skal sende oppdateringer til oss også, slik at vi                 
får en gjensidig informasjonsflyt.  

HF ønsker også et større samarbeid med lokallagene for at flere arrangementer skal bli til og                
videreføres. Et eksempel på dette er samarbeidet mellom HF og #-Hedmark på            
arrangementet på Grundsetmartn i 2019 og i 2020. Slike samarbeid ønsker vi flere av! 

Styret ønsker å besøke lokallag på deres øvinger/møter for å informere om HF, få              
informasjon om lagene og for å få innspill og tilbakemeldinger fra lagene og medlemmene.  

Aktivitetslag 

Hedmark juniorspellmannslag 

1. Gjennomføre folkemusikkseminar 3. helgen i januar. 
2. Ha minimum 7 øvinger ila året. 
3. Være en del av arrangementet på Grundsetmartn.  
4. Delta på Landskappleiken. 
5. Rekruttere til ungdomssamling på Merket, Gudbrandsdalskappleiken, Strunkeveko,       

Storhelg i Løten, Storhelg i Hallingdal, Oslokappleiken. 

Hedmark danselag 

HD har lagt opp til ordinær aktivitet i 2020.  

Syng folkesang 

Det vil i 2020 bli 4 samlinger med Syng Folkesang. De vil bli arrangert der det allerede er et                   
arrangement, slik at man når flere og får et større sosialt miljø. Samlingene blir spredt rundt                
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omkring i fylket. Vi vil også i 2020 se på modellen til prosjektet, for å finne en bedre form                   
enn det det har i dag. Her ønsker vi innspill.  

Store arrangementer i 2020 

I 2020 ønsker HF å være representert på disse arrangementene: 

- Grundsetmartn, Elverum 
- Landskappleiken, Rjukan 
- Heme dine, Engerdal 
- Strunkeveko, Valdres 
- Landsfestivalen, Harpefoss 
- Storhelg i Løten 
- Storhelg i Hallingdal 
- Oslokappleiken 
- FolkeLarm, Oslo 

Støttemidler 

I 2020 skal HF søke om midler fra disse søknadsordningene: 

- FolkOrg/Dextra 
- Norsk senter for folkemusikk og folkedans (tidligere RFF) 
- Innlandet fylkeskommune 
- Toten sparebank 
- Sparebankstiftelsen Hedmark 
- Bergesenstiftelsen 
- Norsk musikkråd 
- Momskompensasjon, FolkOrg 
- Kommuner, hvor aktiviteten ligger 

Budsjett 2020 
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Vedtak: 

 

5. Kontingent (lag og enkeltmedlemmer) 
Årsmøte for 2018 vedtok følgende kontingent for 2019: 

- Lag kr 1000 
- Barn – direkte kr 50, barn - indirekte kr 10 
- Voksne – direkte kr 225, voksne - indirekte kr 125 

Det blir fortsatt differensiering mellom direktemedlemmer og lagsmedlemmer (indirekte). 

Styrets forslag for 2020:  

Styret foreslår ingen endring i kontingenten. 

Vedtak: 

6. Innkomne forslag 

Vedtektsendring 

I HFs vedtekter står følgende: 

§  1:   FORMÅL 
Laget har som formål å dyrke og ta vare på folkemusikk og dansetradisjoner i Hedmark og 

distrikter med naturlig tilknytning til Hedmark. 
 
§  2:   TILSLUTNING 
Laget skal være tilsluttet Landslaget for Spelemenn. 
 
§  3:   MEDLEMSKAP 
Medlemskap gis til spell-, danselag og enkeltpersoner i Hedmark fylke og ellers til lag og 

enkeltpersoner som naturlig har tilknytning til fylket. Disse lag og 
enkeltpersoner som er tilsluttet Lfs er automatisk tilsluttet HF. 

 
§ 10: OPPLØSNING 

Laget kan bare oppløses av årsmøtet med 3/4 flertall. Eiendelene til laget oversendes 
Hedmark musikkråd. Dersom lagsdriften i løpet av 10 år ikke blir tatt opp 
igjen, fordeler Hedmark musikkråd eiendelene i tråd med lagets ideer.  

 
Forslag til endring: 
 
§  1:   FORMÅL 
Laget har som formål å dyrke og ta vare på folkemusikk og dansetradisjoner i tidligere 

Hedmark fylke og distrikter med naturlig tilknytning til dette området. 
 
§  2:   TILSLUTNING 
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Laget skal være tilsluttet FolkOrg - organisasjon for folkemusikk og folkedans. 
 
§  3:   MEDLEMSKAP 
Medlemskap gis til spell-, danselag og enkeltpersoner i tidligere Hedmark fylke og ellers til 

lag og enkeltpersoner som naturlig har tilknytning til dette området. Disse lag 
og enkeltpersoner som er tilsluttet FolkOrg er automatisk tilsluttet HF. 

 
§ 10: OPPLØSNING 

Laget kan bare oppløses av årsmøtet med 3/4 flertall. Eiendelene til laget oversendes 
Innlandet musikkråd. Dersom lagsdriften i løpet av 10 år ikke blir tatt opp 
igjen, fordeler Innlandet musikkråd eiendelene i tråd med lagets formål.  

 

7. Valg i følge §6 
Følgende har verv i HF i dag: 

Styret: Leder Anne Nilssen (2019-2020) 1 år på valg  

Nestleder Veslemøy Nordset (2019-2021) 2 år ikke på valg  

Sekretær Leif Ingvar Ranøien (2017-2019) 2 år på valg  

Kasserer Ingrid Almlid Ottermo (2017-2019) 2 år på valg 

 Styremedlem Synnøve Brøndbo Plassen (2019-2021) 2 år ikke på valg 

 

Varamedlemmer til styret:  

Agnar Olsen (2019-2020) 1 år på valg  

Martin Follstad (2019-2020) 1 år på valg 

 

Revisorer:  

Ellen Grambo Senderud (2019-2020) 1 år på valg 

 Amund Aasgaard (2019-2020) 1 år på valg 

 

Valgkomite:  

Leder: Solveig Brekke Hauknes (2018-2020) 2 år på valg 

Marit Westling (2018-2021) 3 år ikke på valg 

 Trygve Liahagen (2019-2022) 3 år ikke på valg 

 Varamedlem: Elin Romstad Bjørnsmoen (2019-2020) 1 år på valg 
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Valgkomiteens forslag blir presentert på årsmøtet.  

 

Vedtak: 

 

Vedlegg 
Årsmelding 2019 - Hedmark Juniorspellmannslag 

 Årsmelding 2019 - Hedmark Danselag  

Årsrapport 2019 - SPREK! 

 Årsrapport 2019 - Syng Folkesang 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