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Sak  Ansvarlig 

03-01 Godkjenning av referat fra forrige møte.  

- Kort gjennomgang av referat 

Godkjent 

Styret 

03-02 Saker fra forrige møte: 

Sendte søknader:   

- Bergesenstiftelsen - SPREK! 2020    8. mai kl. 1200  

Søknad Elverum danselag 

- Ok for Elverum at vi utsetter vedtak på søknad om midler til dansemoro 2020 

- Vi tar opp igjen saken i august 

Årsmøte i Innlandet musikkråd er gjennomført digitalt 

- Årsmelding 

- Else Myhr er vara og Elin Bjørnsmoen er i valgkomiteen (ikke valgt i 2020 enda - 

24. mai går fristen ut) 

- Se side 17: økende tendenser på voksenopplæringsmidler i Gudbrandsdalen - hva 

kan vi gjøre for at den skal øke i Hedmark? 

Følgende løsninger ble foreslått:  

- 1. Sende ut en spørreundersøkelse om hva folk ønsker penger til, hva de 

søker på osv.  

- 2. Forslag er å ringe rundt til lokallag for å tipse de som er interessert om 

fremgangsmåten for å søke.  

- 3. Tipse om HFs nettside der informasjon ligger ute         

- Marius Westling fikk stipendet deres i 2019 
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Anne 

http://www.hedmark-folkemusikklag.no/
http://hedmark-folkemusikklag.no/referater-fra-styremoter/
https://bergesenstiftelsen.no/
https://bit.ly/Melding_2018-19


03-03 

 

Oppdatering på prosjekter: 

- Politisk arbeid 

- Notehefte til kulturskoler 

- Rekrutteringsprosjektet SPREK! 

- Kontrakt prosjektleder 

- Tips om personer å ringe: 

- Folldal (lærer i skola: Gunn Brøndbo) 

- Stor-Elvdal (kulturskolerektor: Lillian Vardenær er ivrig) 

- Kommunikasjon 

- Lokallag 

- Hedmark juniorspellmannslag 

- Venter på svar fra HJ. Mulig stillstand pga. Korona. 

- Hedmark danselag 

- Syng folkesang 

- Digital løsning sommer 2020 - Under arbeid. 

- Forslag å ha egen facebook-side med egen logo. 

- Diskuterer ulike løsninger for å skape litt aktivitet - klipp fra kildearkiv, 

ønske om å få vokalister til å legge ut en video av seg selv. 

- Økonomi 

- 4 800 kr til Syng Folkesang (Storhelg i Løten 2019) er utbetalt.   

- Grafisk profil 

- Designer er i gang med å utarbeide logo.  

- Instruktørbank - Under arbeid 

- Post-korona/dansefest  

- Utsettes. Vanskelig å danse med restriksjon på 1 meter avstand. 
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03-04 Ny ordning for tildeling av flerårig rammetilskudd 

Musikkrådet ønsker å få være med i tildelingsprosessen sammen med fylket. Noen genre får 

veldig mye mens andre genre får ingenting på rammetilskuddsordningen (korps får 350 000, 

kor og folkemusikk får ingenting). Musikkrådet ønsker derfor dialog med fylkeskommunen i 

tildelingsprosessen, og ønsker en tilbakemelding på om HF støtter et slikt arbeid.  

 

Samtale med Trond Eklund Johansen i Innlandet musikkråd: 

- Han tror kanskje ordningene fylket har i dag blir litt bygd om, grunnet ulik 

søknadsmasse på de ordningene som er nå.   

- Musikkrådet ønsker en åpen prosess, så vi får påvirke mer senere også 

- Store arrangementer må det gå an å hente ekstra midler til (LK/LF) 

- Vil HF miste muligheten til å søke på andre tilskuddsordninger hos fylkeskommunen? 

- Nei 

- Hvordan har musikkrådet tenkt å fordele midlene de får tilgang til?  

- Fast sum eller basert på søknad? 

- Grunntilskudd + aktivitetstilskudd 

- Aktivitetsrapporter etter hvert år og så fordeler de grunntilskudd 

Anne 



- Grunnfinansiering på 10-20 000 kr man kan styre selv, må ikke måtte søke 

hver gang 

- Grunnfinansiering (har vært i Hedmark) 5 000 kr per organisasjon. Er 6 000 kr 

i idretten. Musikkrådet at denne skal være mellom 10 og 20 000 kr. Dette er 

kun tenkt på områdelag-nivå, ikke på lokallag-nivå.  

- Informasjon til Trond: 

- HF trenger tilgang til prosjektmidler fordi aktiviteten vår varierer 

- HF ønsker faste driftsmidler så vi søkte derfor rammetilskudd i år, men fikk 

ikke fordi vi ligger som en medlemsorganisasjon i musikkrådet 

- HFs lokallag har tilgang til å søke voksenopplæringsmidler og vi har mulighet 

til å få hjelp til å jobbe politisk 

- Svar til musikkrådet 

- Ja, vi støtter at de gjør denne jobben for å sikre folkemusikkens status og 

ressurstilgang. For HF er det viktig å ha prosjektmidler å søke på (HJ + 

SPREK!). Vedrørende grunntilskudd så er det ønskelig for HF å ha en stilling 

(SPREK!/annet), men da må grunntilskuddet være på en annen størrelse enn 6 

000 kr (vi søkte om 100 000 kr i året fra fylket i 2020).  

- Til info:  

- Avslagsbrevet fra fylkeskommunen på rammetilskudd-ordningen sa at vi ikke 

fikk fordi vi var medlemsorganisasjon av musikkrådet. NMF Innlandet fikk 

350 000 kr fra fylket, selv om de var medlem av musikkrådet…  

- Innspill fra styret:  

- Vårt svar er avhengig av om vi tror vi kan søke på rammetilskudd alene eller 

ikke. Vi faller muligens utenfor.  

03-05 Honorar til søknad-/rapportskriving 

Det er et stort arbeid med å skrive søknader og det har tidligere vært oppe til diskusjon om 

hvorvidt de som skriver søknader skal honoreres for dette og størrelsen på honoraret. Det er 

utarbeidet følgende forslag til løsninger: 

1. Honorere utifra innvilget beløp (sum inkluderer søknad og rapport):  

a. Under 10 000 kr = 500 kr 

b. Over 10 000 kr = 1 000 kr 

c. Over 50 000 kr = 1 500 kr 

2. Honorere ut ifra en prosent av innvilget beløp: 

a. 10 % har vært brukt tidligere  

(opplevdes noe urettferdig på ulike søknader, varierer fra 7 000 kr til 100 000 

kr) 

3. Minimumsbeløp: 

a. 500 kr for innsendt søknad (jobben er gjort uansett tilsagn eller ikke) 

b. 500 kr for innsendt rapport 

4. Kvasiløsning 

a. Minimumsbeløp på 500 kr, hvis tilskudd over 10 000 kr = 500 kr til 

5. Alle søknader honoreres med 500 kr (uansett resultat) 

a. Avslag eller tilsagn opptil 10 000 kr   = 0 kr ekstra 
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b. Innvilget 10 000 kr til og med 49 999 kr  = 500 kr ekstra  

c. Innvilget 50 000 kr eller mer    = 1 000 kr ekstra 

d. Utbetaling til styremedlem skjer når rapport er sendt inn, godkjent og 

pengene utbetalt 

En annen løsning: 

- FolkOrg har et styrehonorar per styremedlem på 2 000 kr per styremøte (6 i året). De 

har møter på dagtid og det varer som regel en hel dag - så ikke helt sammenlignbart 

- 500 kr per styremøte x7 stk = 3 500 kr (10 styremøter = 35 000 kr) 

- Kan hjemles som “administrasjon” i søknadene våre 

 

Vedtak: Det vedtas at de som skriver søknad skal motta honorar etter forslag nr. 5. Honoraret 

utbetales når rapport er sendt inn, godkjent og pengene utbetalt. Honoraret gjelder 

styremedlemmer og eventuelle andre innleide som skriver søknad. Honoraret som betales ut 

er maks 10.000kr. Vedtak har tilbakevirkende kraft til 1. oktober 2019 da første søknad for 

aktivitetsåret 2020 ble sendt.  

03-06 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? 

- Eget regnskapsprogram? 

- 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 

 

Noen av forslagene arbeides det med, mens andre er foreløpig vanskelig gjennomførbare pga. 

Korona-situasjonen. Diskusjonen blir utsatt til neste møte. 

Styret 

03-07 Korona-situasjonen 

Ingen av tilskuddene vil bli trekt tilbake selv om aktiviteten ikke blir gjennomført. Dette vil 

føre til et stort overskudd for HF i 2020. Styret diskuterte ulike forslag til bruk av overskuddet. 

Det kan fortsatt bli mulighet for aktivitet i laget og styret kom frem til følgende løsning:  

Styret 

http://hedmark-folkemusikklag.no/wp-content/uploads/2020/03/Notat-fra-medlemsm%C3%B8te-i-HF-7.mars-2020.pdf


- Styret venter til august/september for å avgjøre hva vi skal gjøre med overskuddet i 

HF som følge av Korona-utbruddet, inkludert eventuelle vedtak om tilbakebetaling. 

Dette i tilfelle aktiviteten tar seg opp igjen.  

03-08 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) 

- 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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03-09 Hva skjer framover 

- Neste styremøte: 8.juni kl 20.00 
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