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Sak  Ansvarlig 

02-01 Godkjenning av referat fra forrige møte.  
- Kort gjennomgang av referat.  

- Ok.  

Styret 

02-02 Saker fra forrige møte: 
Sendte rapporter: 

- RFF - folkemusikkseminaret 2020 31.mars / 7 000 kr  
Fått utbetalt 7000 kr  3. april 

- KOMP - folkemusikkseminaret 2020 31.mars / 8 000 kr 
Rapport sendt, men penger er ikke kommet inn ennå. Saken følges opp. 

Sendte søknader:  
- Sparebankstiftelsen Hedmark - SPREK! 2020 1. april 
- FolkOrg/Dextra - SPREK! 2020 19. april 

Andre innvilgende midler:  
- Fra Innlandet fylkeskommune til SPREK: Innvilget 40.000kr. 36 000 kr utbetalt.  
- Fra Innlandet fylkeskommune til HJ og folkemusikkseminaret: Innvilget 40.000kr         

Fordeling er 36.000kr til HJ og 2000kr til folkemusikkseminaret.  
Som følge av Korona-situasjonen er 90 % allerede utbetalt. 36.000 kr for hvert             
prosjekt. Resterende 4000kr x 2 betales ut etter at rapport er sendt, frist 15. nov.  

- Fra RFF: Utbetalt 4800 kr til Storhelg i Løten 2019.  
Registrering av nytt styre i Brønnøysund er godkjent.  
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Anne 
 
 
Sigrid 
Sigrid 
 
 

02-03 
 

Oppdatering på prosjekter: 
- SPREK! 

- Har sendt to søknader, 1 til Sparebankstiftelsen og 1 til FolkOrg/Dextra. 

 
Sigrid 
 
 

http://www.hedmark-folkemusikklag.no/
http://hedmark-folkemusikklag.no/referater-fra-styremoter/
http://rffsoknad.no/project/show/2496
https://stotteordninger.no/nmr#task/12601
https://sparebankstiftelsenhedmark.no/sok-om-stotte/
https://folkorg.no/utlysing-av-midlar-fra-dextra-musica-2020/?fbclid=IwAR2kQznzDCA22uYIL_KmRuhpW2UKIkPTkWp-vPsFyVA_WU0sxzmxhjaTPTY


- Har hatt felles og individuelle møter med alle fire kommunene (kontaktpers.) 
HF støtter eksisterende tilbud i de fire kommunene og arrangerer en           
helgesamling i hver kommune i løpet av skoleåret. HF har instruktørkurs           
samtidig med helgesamlingene og har skolebesøk i forkant. HF støtter også           
de lokale øvingene økonomisk og med instruktører. Det planlegges dans          
gjennom kulturskolen i Trysil og Engerdal.  

- Hedmark juniorspellmannslag 
- Sendt mail, men dette har stoppet litt opp pga. koronavirus. 

- Syng Folkesang 
- I følge Norsk Senter for folkemusikk og folkedans (SFF/RFF) er det mulig å             

endre aktivitetsplanen som følge av korona. Målet er derfor å få gjennomført            
en digital samling i løpet av sommeren, og kanskje et par fysiske samlinger             
til høsten.  

- Økonomi 
- God økonomi som følge av at vi har fått inn midler, men ikke får gjennomført               

noen aktiviteter foreløpig.  
- Søknadsordninger 

- Intet nytt. 
- Kulturskole, kommune og fylke 

- Intet nytt. 
- Grafisk profil 

- Se egen sak under. 
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Leif Ingvar 

02-04 Søknad fra Elverum danselag 
- 10 000 kr til dansemoro 2020 
- SPREK!-midler?  

- Ønsker å avvente til vi vet om vi får midler fra Dextra. 
- Korona 

- Hva blir faktisk gjennomført av aktivitet i 2020 i dansemoro? Våren er            
foreløpig avlyst fra 12.mars, skal vi avvente og se om det blir oppstart igjen              
til høsten? 

Konklusjon:  
Anne svarer Elverum danselag at vi pga. situasjonen ser oss nødt til å avvente beslutning om                
sum foreløpig. Venter både på svar fra søknader, korona og oppstarten av aktiviteten til              
(forhåpentlig) til høsten.  

Anne 

02-05 Grafisk profil 
- Svar fra Eva 

- Det tar 1-2 uker fra skisse til ferdig logopakke.  
- Ønske om 3 logoer+skrift+farger. 

Konklusjon: 
Leif Ingvar kontakter Eva og iverksetter. Avtaler møtet med styret etter at skisse er klart.  

Leif Ingvar 

https://drive.google.com/drive/folders/1DISxTJHWqwOd2PQvxfVJtn_5PP8ftMD_


02-06 Gjennomgang av handlingsplanen 2020 
- Oppsummert handlingsplan  
- Styret oppdaterte seg på handlingsplanen for det kommende året.  

 

02-07 Gjennomgang av medlemsmøte 
- Følgende forslag kom opp på medlemsmøte. Skal HF gjør noe av dette i tillegg til               

handlingsplanen? 
- Lage en bank av instruktører og spellmenn på nettsida (ildsjeler?) 

- Bør inneholde en anbefaling på honorar til ulike øvinger, dansefester          
etc.  

- Opplæring av lokallag 
- Sosiale medier 
- Søknadsordninger og -skriving 

- Få lokallag til å samarbeide 
- Ta ansvar for at det blir gjennomført dansefester ila året (på rundgang i             

lokallagene?) 
- Utfordring for å få folk til å ta på seg styreverv - hva kan HF gjøre? 
- Få inn undervisning av folkedans, -musikk og -sang i grunnskolen (DKS?) 
- Vise fram tradisjonen vår i lokale medier (TV/radio/aviser) 
- Instruktørkurs i dans (SPREK!), spell (kulturskolelærere) 
- Inspirasjonsseminar for å høre hvordan andre jobber 

 
Vi tar opp igjen hva vi skal gjøre av dette på neste styremøte. 

 

02-08 Fordeling av prosjekter 
- Politisk arbeid  
- Notehefte til kulturskoler  
- Rekrutteringsprosjektet SPREK!  
- Kommunikasjon  
- Lokallag  

- kommunikasjon opp mot lokallag og dansefester  
- Lage liste over instruktører o.l.  

- Hedmark juniorspellmannslag 
- Hedmark danselag  
- Syng folkesang  
- Økonomi  
- Grafisk profil 
- + eventuelt ting fra medlemsmøte 

- Dansefester/post-koronavirus - og Leif Ingvar  

 
Anne m.fl. 
Anne m.fl. 
Sigrid 
Gyda 
 
Leif Ingvar 
Agnar 
Ingrid 
Anne m. fl. 
Synnøve 
Ingrid 
Leif Ingvar 
 
Agnar og 
Leif Ingvar 

http://hedmark-folkemusikklag.no/wp-content/uploads/2020/03/Sakspapirer-A%CC%8Arsm%C3%B8te-HF-2019.docx-2.pdf
https://docs.google.com/document/d/1NFHRtIu1Mlc72jo3cNW2V1qorW8sCp9BC1ViZ47mU54/edit
http://hedmark-folkemusikklag.no/wp-content/uploads/2020/03/Notat-fra-medlemsm%C3%B8te-i-HF-7.mars-2020.pdf


02-09 Forlengelse av kontrakt med prosjektleder i SPREK! 
- Har kontrakt til 30.juni 2020. 
- Styret ønsker å gi prosjektleder forutsigbarhet og for styrets del - langsiktighet.            

Derfor er det ideelt å ha 12 måneders kontrakt.  
- Prosjektet hadde 50 000 kr fra 2019 og vi har fått inn 77 000 kr i 2020, styret ser                   

derfor at honorar i 12 mnd har vi midler til.  
- (40 000 kr fra fylket + 25 000 kr fra RFF + 12 000 kr fra KOMP) 

- Dagens prosjektleder uttrykker at det er først nå hun føler at hun har full kontroll               
over prosjektet (hun har sittet som prosjektleder i 12 mnd. nå), og derfor er det ikke                
ideelt å bytte prosjektleder veldig ofte.  

 
Konklusjon: 
Sigrid Stubsveen får tilbud om forlenget kontrakt til 30. juni 2021. 
4 200 kr i mnd + reisegodtgjørelse.  

Anne 

02-10 Søknader og rapporter framover: 
Rapporter 

- FolkOrg - SPREK! 2019/2020 1.juli 
- KOMP - SPREK! 2020 12 000 kr 15.desember 
- KOMP - Syng folkesang 2020 5 000 kr 15.desember 
- RFF - SPREK! 2020 25 000 kr 31.desember 
- RFF - notehefte 10 000 kr 31.desember 
- RFF - Syng folkesang 2020 7 000 kr 31.desember 

Søknader 
- Innlandet fylkeskommune - Frukt og grønt, SPREK! (løpende frist) 
- RFF - små raske (løpende frist) 
- Bergesenstiftelsen - SPREK! 2020 8. mai kl. 1200  
- FolkOrg - momskompensasjon august 
- Bergesenstiftelsen - SPREK! 2020 14. august kl. 1200  
- Sparebankstiftelsen Hedmark - SPREK! 2021 1. oktober 
- Bergesenstiftelsen - SPREK! 2021 30. oktober kl. 1200 
- Innlandet fylke - SPREK! 2021 1. november 
- Innlandet fylke - HJ + seminar 2021 1. november 
- Norsk musikkråd, KOMP - SPREK! 2021 desember 
- Norsk musikkråd, KOMP - Syng Folkesang 2021 desember 
- Norsk musikkråd, KOMP - HJ + seminar 2021 desember 
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? 
Sigrid 
Synnøve 
? 

02-11 Hva skjer framover 
- Neste styremøte: 11.mai 2020. Kl 20.00. 

 

 
 

https://drive.google.com/drive/folders/1oZi55d21m_8hAgAYVJoZkU_jaeKH5_Ev
https://stotteordninger.no/nmr#applications/active
https://stotteordninger.no/nmr#applications/active
http://rffsoknad.no/project
http://rffsoknad.no/project
http://rffsoknad.no/project
https://www.hedmark.org/meny/vare-tjenester/sok-om-tilskudd/aktiviteter-og-arrangementer/#heading-h2-1
http://www.rffsoknad.no/
https://bergesenstiftelsen.no/
https://folkorg.no/momskompensasjon-2019-2/
https://bergesenstiftelsen.no/
https://sparebankstiftelsenhedmark.no/sok-om-stotte/
https://bergesenstiftelsen.no/
https://innlandetfylke.no/tjenester/sok-tilskudd/kunst-og-kultur/
https://innlandetfylke.no/tjenester/sok-tilskudd/kunst-og-kultur/
https://stotteordninger.no/nmr#/calls
https://stotteordninger.no/nmr#/calls
https://stotteordninger.no/nmr#/calls

