
Saksliste 

 
www.hedmark-folkemusikklag.no 

Møteopplysninger Møtedeltagere 
Møtedato  8. juni 2020 kl. 2000 Møteansvarlig Anne Nilssen 
Sted Video Referent Gyda Gaarder Tøraasen 

Neste møte 24. aug 2020 kl. 19.30 Deltagere Leif Ingvar Ranøien, Ingrid Ottermo, Synnøve 
Plassen, Agnar Olsen, Bendik Smedåsgjelten 
Qvam, Sigrid Stubsveen 

Sted Video Fraværende  
 
 

   

Sak  Ansvarlig 

04-01 Godkjenning av referat fra forrige møte.  
- Kort gjennomgang av referat 

Styret 

04-02 Saker fra forrige møte: 
Svar på søknader: 

- Sparebankstiftelsen Hedmark, SPREK! 2020/2021 Innvilget 20 000 kr  

 
 
Sigrid 

04-03 Oppdatering på prosjekter: 
- Politisk arbeid 

- Har sendt mail til fylkeskommunen om tilskuddsordningene og et mulig 
møte. Vi ble invitert til dialog i september/oktober - sammen med 
musikkrådet 

- Musikkrådets sak hos fylkeskommunen om ny løsning på tilskuddsordninger 
- Vi har ikke hørt noe enda. 

- HF kontakter musikkrådet for å sikre oss at de er klar over vårt mål, og ta 
initiativ til at alle organisasjonene i musikkrådet møtes før møtet med 
fylkeskommunen i september/oktober.  

- Notehefte til kulturskoler 
- Referat etter telefonsamtale med Marit Westling 

Marit er positiv til å være med å lage heftene. Foreløpig plan er å lage 5 
hefter (delt opp i tradisjonsområdene), 12-15 låter per hefte delt over alle 
nivåer i kulturskolen.  
HF utarbeider kontrakt med rettigheter og forlag til honorar.  
HF tar opp igjen dette til høsten.  

 
Anne 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne 
 
 
 
 
 
 

http://www.hedmark-folkemusikklag.no/
http://hedmark-folkemusikklag.no/referater-fra-styremoter/
https://docs.google.com/document/d/1KH_e-F9URT60uqNfgK0P9ISh776sMGayKTSVv9JuyNM/edit


- Rekrutteringsprosjektet SPREK! 
- Kontrakt prosjektleder er signert 
- Engerdal: Else Myhr kommer til å være musikklærer for 1.-7.trinn det neste 

skoleåret. Kulturskolen starter et dansetilbud for 1.-4.trinn til høsten.  
- Planen er å starte aktivitet til høsten. Noen er påmeldt allerede. 
- Plan for prosjektet er lagt for 2020 og 2021. Planen ligger ute på HFs 

nettsider under “rekruttering”. Det er lagt opp til helgesamlinger i alle de fire 
kommunene. 

- Kommunikasjon 
- Presentasjon av styret med korte videosnutter 

Forslag om å presentere styret via noen korte videosnutter gjennom 
sommeren.  

- Nettside er oppdatert (rekruttering, Syng folkesang, årshjul, start-side) 
- Lokallag 

- Spørreundersøkelse 
Styret har kommet med tilbakemeldinger og Anne endrer og sender den ut 
når styret har gitt sin godkjenning.  

- Hedmark juniorspellmannslag 
- Foreldrekontakt og musikalsk leder mener det er fornuftig å vente med å 

etablere HJ som eget lokallag.  
- Referat etter telefonsamtale med Marit Westling 
- Ønske om et rekrutteringsprosjekt. Det oppfordres til at HJ drar i gang og HF 

bidrar.  
- En idé kan være å koble det planlagte noteheftet med HJ. HF skal bistå mer i 

rekrutteringen da Covid-19 har påvirket øvingene og også rekrutteringen. 
- Vedtak: Forslaget om å danne HJ som eget lokallag utsettes inntil videre. 

- Hedmark danselag 
- Mail med oppfølging etter besøket vårt der i vinter (kan HF få mer innsikt i 

hvordan de drifter laget og hva kan vi bidra med) 
- Instruktør og spelemann lønnes ikke. Kan HF bidra noe? Foreløpige planer 

har blitt avlyst grunnet korona.  
- Syng folkesang 

- Sommerens prosjekt: 3-4 sangere spiller inn noen sanger hver. De spiller da 
inn en video som kan brukes til opplæring. Disse legges ut ila sommeren.  

- Forslag å ha en samling der folk som har deltatt kan treffes, hvis mulig.  
- Økonomi 

- Utbetalt honorar for søknadsskriving, markert med grønn farge i oversikten 
- Grafisk profil 

- Se egen sak under 
- Instruktørbank  

- under avklaring 

Sigrid 
 
 
 
 
 
 
Gyda 
 
 
 
 
 
Leif Ingvar 
 
 
 
Ingrid 
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Synnøve 
 
 
 
Ingrid 
 
Leif Ingvar 
 
Agnar 
 

https://docs.google.com/forms/d/1Rg4nqnWYhG1xvSP3oVb0ppmuhba79d5w2CB5YqKDKII/edit
https://docs.google.com/document/d/1KH_e-F9URT60uqNfgK0P9ISh776sMGayKTSVv9JuyNM/edit


- Post-korona/dansefest 
- Utsettes til sen høst 2020 

Agnar / 
Leif Ingvar 

04-04 Grafisk profil 
- Første utkast fra Eva 
- Hva syns styret om grafiske elementer, farger, logoer, skrift? 

Styret har etter å ha sett forslagene til logo en del meninger om hvordan logoen skal                
se ut. Det er nå et enstemmig forslag om å videreføre harpa som element i logoen.                
Styret gir tilbakemelding til designer om dette som bes utarbeide et nytt forslag til              
hovedlogo i første omgang. 

Leif Ingvar 

04-05 Gjennomgang av medlemsmøte - saken tas opp på neste møte 
- 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?)  

- Agnar har dette som prosjekt allerede 
- 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? 

- Første tiltak er spørreundersøkelsen 
- Få inn undervisning av folkedans, -musikk og -sang i grunnskolen (DKS?) 

- Skal vi gjøre noe utover SPREK!? 
- Vise fram tradisjonen vår i lokale medier (TV/radio/aviser) 

- Egen medieansvarlig? 
- Instruktørkurs i dans (SPREK!), spell (kulturskolelærere) 
- Inspirasjonsseminar for å høre hvordan andre jobber 

- Utnytte korona - ha et teams-seminar? 

 

04-06 Lite søknader fra Hedmark på voksenopplæringsmidler - saken tas opp på neste møte 
Følgende løsninger ble foreslått på sist møte:  

- Sende ut en spørreundersøkelse om hva folk ønsker penger til, hva de søker på osv.  
- Forslag er å ringe rundt til lokallag for å tipse de som er interessert om 

fremgangsmåten for å søke.  
- Tipse om HFs nettside 

Skal vi nå sende ut spørreundersøkelsen og se på responsen der, for så se på hva vi skal 
gjøre med denne saken videre? 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1wiFJMXQmIzt0bU-xPWfHVJmvId87me8F
http://hedmark-folkemusikklag.no/wp-content/uploads/2020/03/Notat-fra-medlemsm%C3%B8te-i-HF-7.mars-2020.pdf


04-07 Søknader og rapporter framover: 
Rapporter 

- FolkOrg - SPREK! 2019/2020 100 000 kr 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 

 
 
Sigrid 
Sigrid 
Synnøve 
Sigrid 
Anne 
Synnøve 
 
Sigrid 
 
Ingrid 
Sigrid 
Sigrid 
Sigrid 
Sigrid 
 
Sigrid 
Synnøve 
 

04-08 Hva skjer framover 
- Neste styremøte: 24.august kl 19.30. 

 

 
 
 
 
 
 

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://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

