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Sak  Ansvarlig 

05-01 Godkjenning av referat fra forrige møte.  

- Kort gjennomgang av referat 

Styret 

05-02 Saker fra forrige møte: 

Sendte rapporter: 

- FolkOrg - SPREK! 2020-2021 (kvartalsrapport)  15.august 

Sigrid sender rapport.  

Sendte søknader:   

- FolkOrg - momskompensasjon    12.august 

- Bergesenstiftelsen - SPREK! 2020-2021   14. august  

Svar på søknader: 

- Dextra/FolkOrg til SPREK! 2020-2021   Innvilget 60 000 kr  

Musikkrådets søkeskole 

- Nett-økt på ca en time 

- Onsdag 26. august kl 18.00 med Kulturrom sine ordninger, som har frist 1. 

september - påmelding til kurset 

 

 

Sigrid 

 

 

Ingrid 

Sigrid 

 

Sigrid 

05-03 Oppdatering på prosjekter: 

- Rekrutteringsprosjektet SPREK! 

- Planen for høsten? 

- Kommunikasjon 

- Nettsiden og program vil bli oppdatert med tanke på korona. 

- Hvert styremedlem ble presentert med korte videosnutter på facebook og 

instrgram gjennom sommeren. Det var en vellykket gjennomføring som ble 

godt mottatt og nådde godt ut.  

- Lokallag 

 

Sigrid 

 

Gyda 

 

 

 

 

 

http://www.hedmark-folkemusikklag.no/
http://hedmark-folkemusikklag.no/referater-fra-styremoter/
https://folkorg.no/momskompensasjon-2019-2/
https://bergesenstiftelsen.no/


- Spørreundersøkelse vil bli sendt ut når denne er klar. 

- Hedmark danselag 

- Plan for høsten? 

- Vi må vente med å danse pga. korona 

- Syng folkesang 

- Digital løsning sommer 2020 

- Prosjektet “Syng folkesang” vil komme i gang utover høsten. Fire 

bidragsytere er tenkt. Det vurderes å ha en digital sluttsamling eller en 

konkurranse for å engasjere deltakerne. 

- Økonomi 

- Instruktørbank 

- Post-korona/dansefest 

- Egen sak under 

 

Leif Ingvar 

 

Anne 

 

 

Synnøve 

 

 

 

 

Ingrid 

Agnar 

Agnar / 

Leif Ingvar 

05-04 Politisk arbeid 

Referat møte med Innlandet musikkråd juni 2020 

- Anbefalte å søke Kulturrådet om driftstilskudd 

- https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/driftstilskudd 

 

Invitasjon til møte med Innlandet fylkeskommune 29.september, sammen med andre 

medlemsorganisasjoner i Innlandet musikkråd og andre som søker/mottar rammetilskudd fra 

fylkeskommunen. Vi kan stille med to representanter og kan gi et innspill på inntil 2 

minutter. Vi er invitert til møte for å diskutere: 

- I hvilken grad oppfyller Innlandet fylkeskommune formålet med 

tilskuddsordningene slik de er organisert i dag? 

- Hvordan kan virkemidlene fordeles på en måte som bedre sikrer musikklivets 

interesser? 

Hvem møter? 

Vi har styremøte 14. september, og påmeldingsfrist er 20. september. De som ønsker å delta 

kan melde seg på neste møte. Fint å ha med en ekstra representant i tillegg til Anne.  

 

Møte med Valdres Folkemusikklag onsdag 26. august.  

Anne skal ha møte med Valdres Folkemusikklag (VF) onsdag 26. august.  

Målet er å få til et samarbeid med VF og Gudbrandsdalen folkemusikklag (GF) slik at vi står 

sterkere i kampen om å motta midler fra Innlandet fylkeskommune. HF har hatt møte med 

GF tidligere, men de er foreløpig ikke så engasjerte da de har mange selvstendige og aktive 

lokallag. En eventuell pott vil bli delt på de tre lagene i Innlandet. Bør kjempe for å få 

midler på tross av en tredeling.  

Anne 

05-05 Notehefte til kulturskoler 

Korrespondanse med Kultivator 

Forslag til kontrakt 

Anne 

https://docs.google.com/document/d/19Yq6gtUdL3Nvq2hPC6krFdrvHTKA3DJStqwxj6mipQo/edit
https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/driftstilskudd
https://drive.google.com/drive/folders/1Tq3LmsrpVrVpA50B4rRKOL_sWQY1AvWS


Økonomisk risiko? Vi har kun fått inn 10 000 kr foreløpig 

 

Har en økonomisk utfordring med dette prosjektet. Siden prosjektet er en utgivelse og ikke 

en “aktivitet” faller prosjektet utenfor rammene for midler fra Kulturrådet.  

Noteheftet kan brukes til kulturskolene. Kanskje mulig å få støtte fra de ulike kulturskolene? 

Evt. via SPREK-midler?  

Venter med å kontakte Marit som har prosjektet før vi vet mer om finansieringen. 

Hvor kan vi søke midler? 

05-06 Hedmark juniorspellmannslag 

Rekrutteringsprosjekt? 

Tidligere temaer (før etablering av eget lokallag): 

- Kontrakt til instruktører. Avventer, da det gikk i orden sist.  

- Melde inn medlemmene i HJ i FolkOrg + innkreving av kontingent 

- Ansvarsfordeling musikalsk leder, foreldrekontakt og styret i HF 

Uklart hvem som skal være foreldrekontakt foreløpig. Vi avventer.  

Det kan være mulighet for å sette i gang et rekrutteringsprosjekt hvis interesse fra HJ.  

 

Vedtak: Det vil ikke bli krevd inn kontingent for 2020 fra HJ. 

Ingrid 

05-07 Grafisk profil 

- Status 

Designer er på saken. Det vil komme et fornyet utkast innen relativt kort tid. Styret samler 

seg og kommer med innspill til utkastet så fort nytt design for ny logo kommer.  

Leif Ingvar 

05-08 Søknad runnomforum 

- Se søknad - søker om 10 000 kr 

- Gjennomføres 5.desember i Engerdal 

- Kurs, foredrag, middag og sosialt, men med endringer som vil være tilpasset 

smittevern og situasjonen rundt koronaviruset 

Vedtak: Gratulerer! Søknaden er innvilget. Utbetaling vil skje i løpet av november ved 

avholdelse av arrangementet.  

Anne 

05-09 Søknad Elverum danselag 

- Se søknad - søker om 10 000 kr 

- Får ikke avklart aktivitet med kommunelege, så har ikke noe svar til oss foreløpig 

- Satser på å få begynt aktivitet i september hvis det er ok for kommunelegen 

Vedtak: Saken utsettes til neste møte da svar fra kommunelegen forhåpentligvis er mottatt. 

Anne 

05-10 Søknad transkribering av slåtter fra Nord-Østerdalen 

- Se søknad og budsjett 

- Søker om 10 000 kr 

Vedtak: Gratulerer! Søknad på 10.000 kroner er innvilget. Pengene vil bli utbetalt innen 14 

dager. HF ønsker et eksemplar av hvert hefte når prosjektet er ferdig. Heftene vil fungere som 

rapport til HF etter endt prosjekt. 

 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1H9Q-1ecW3SLBfd77r1msFBoD4EC3xw2n
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1DISxTJHWqwOd2PQvxfVJtn_5PP8ftMD_
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Jw1TlbnCkxF6KjwiiOEazzUvtiKFzt63


05-11 FolkOrg skal ha en digital sending fra Atlungstad i begynnelsen av oktober 

- Hva kan vi støtte med? 

- Skal vi lage film og sende inn (SPREK!-reklame?)? 

- Hvordan få promotert Hedmarksmiljøet best mulig med lokallag og utøvere? 

Det er mulig å få inn en “promoteringsvideo” på 1 minutt, hvis ønskelig. Det koster 1000 

kroner + kostnad for selve produksjonen. 

 

05-12 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. 

Løsninger: 

- Ikke kreve inn lagskontingent? 

- Skal vi dele ut noe av overskuddet? 

- Ha et post-korona arrangement? 

- HJ som ikke får gjennomført tenkt aktivitet - skal vi kreve inn full aktivitetsavgift? 

- Opplæring av lokallag (tilskuddsordninger etc.) + erfaringsdeling - teams? 

 

Vedtak fra møte i mai:  

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.  

Saken utsettes til neste møte. 

 

05-13 Gjennomgang av medlemsmøte 

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

handlingsplanen? 

- 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 i HF? 

- Instruktørkurs i dans (SPREK!), spell (kulturskolelærere) 

- Inspirasjonsseminar for å høre hvordan andre jobber 

- Utnytte korona - ha et teams-seminar? 

Saken utsettes til neste møte. 

 

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


05-14 Potensielle lokallag 

- Fem aktive lag 

- Skal vi jobbe for å rekruttere de inn i HF? 

Det er ø 

nskelig å rekruttere de som nye lokallag. 

Leif Ingvar 

05-15 Søknader og rapporter framover: 

Rapporter 

- Sparebankstiftelsen Hedmark - SPREK 20-21 20 000 kr Program offentlig 

- Innlandet fylkeskommune - SPREK! 2020  40 000 kr 15.november 

- Innlandet fylkeskommune - HJ/seminar  40 000 kr 15.november 

- FolkOrg - SPREK! 20-21 (kvartalsrapport)  60 000 kr 15.november 

- 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 

- FolkOrg - SPREK! 20-21 (årsrapport)  60 000 kr februar 2021 

Søknader 

- Innlandet fylkeskommune - Frukt og grønt, SPREK!  (løpende frist) 

- RFF - små raske       (løpende frist) 

- Gjensidigestiftelsen - SPREK! 2021     15.september 

- Gjensidigestiftelsen - Notehefte     15.september 

- Sparebankstiftelsen Hedmark - SPREK! 2021   1. oktober 

- Bergesenstiftelsen - SPREK! 2021     30. oktober kl. 12 

- Bergesenstiftelsen - Notehefte     30. oktober kl. 12 

- 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 

Ingrid 

Sigrid 

Sigrid 

Synnøve 

Sigrid 

Anne 

Synnøve 

Sigrid 

 

Sigrid 

 

Sigrid 

Anne 

Sigrid 

Sigrid 

Anne 

Sigrid 

Ingrid 

Sigrid 

Synnøve 

Ingrid 

05-16 Hva skjer framover 

- Neste styremøte: 14.september kl 19.30 

 

 

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LqE0FpIQY-zWnTCyXEakdm_rpzW3rpVSCKH0qrvTsVo/edit#gid=0
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://www.gjensidigestiftelsen.no/sokerside/
https://www.gjensidigestiftelsen.no/sokerside/
https://sparebankstiftelsenhedmark.no/sok-om-stotte/
https://bergesenstiftelsen.no/
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

