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Sak  Ansvarlig 

06-01 Godkjenning av referat fra forrige møte.  
- Kort gjennomgang av referat 

Styret 

06-02 Saker fra forrige møte: 
Svar på søknader: 

- FolkOrg - momskompensasjon ? 
Tilsagnsbrev til Runnomforum er sendt ut, med mail om utbetaling i november 
Tilsagnsbrev til Nord-Østerdal museene (notehefte) er sendt ut 

 
 
Ingrid 

06-03 Oppdatering på prosjekter: 
- Rekrutteringsprosjektet SPREK! 

- Kort referat fra møter med de fire kommunene 
- Plan 2021 - søknader 1.oktober 
- Koronaen fører til noen endringer i SPREK-programmet. Årets program vil 

oppdateres så fort dette er klart.  
- Notehefte 

- Intet nytt 
- Kommunikasjon 

- TV-, radio-, avis-ansvarlig? 
- HF har jobbet mye med å legge ut det som skjer på sosiale medier, men har 

ikke så mye medie-dekning ut over det. Forslag om å opprette en ekstern 
mediegruppe som kan jobbe med å få HF ut i medier.  

- I første omgang kan styret i HF sende inn saker om aktuelle prosjekter og 
hendelser (f.eks SPREK) til innlandet@nrk.no. Bruk emneknagger f.eks 

 
Sigrid 
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Gyda 
 
 
 
 
 
 

http://www.hedmark-folkemusikklag.no/
http://hedmark-folkemusikklag.no/referater-fra-styremoter/
https://folkorg.no/momskompensasjon-2019-2/
mailto:nrkinnlandet@nrk.no


@FolkOrg, @Nrkinnlandet. Vi må huske personvern på bilder. Et annet 
innspill er å ta kontakt med redaksjonen i NRK og høre hva som er aktuelt for 
dem og hvordan vi kan få inn saker. 

- Saken tas opp igjen på neste styremøtet. 
- Politisk arbeid 

- Referat fra møte med VF (26.aug)  
VF har et litt annet system for administrasjon enn HF. Ønsker å samarbeide 
der vi har fellesnevnere. Det må jobbes litt med å finne disse. 

- Møte med Camilla Granlien (1.sept) 
Det kan være aktuelt for HF å skrive en rapport eller en flyer om hvordan 
folkemusikkmiljøet er bygd opp. Flyer kan brukes til presentasjon til 
politikere og andre interessenter.  

- Temamøte for lag til strategi for folkemusikk og -dans - FolkOrg i regi av 
Kulturdepartementet (7.sept)  
Det er laget en møteserie for arkiv, lokallag, arrangører, utøvere m.fl. for å få 
innspill. Vi kan komme med innspill innen 31.oktobe. Hva vil vi i HF ha i 
strategien? Mange ser behov for regionledd - f.eks folkemusikksenter med 
felles arkiv. 

- Møte med fylkeslagene GF og VF og musikkrådet blir onsdag 23.september 
klokken 1500-1600 på teams. Vil noen være med?  

- Opplegg for møtet (hvert lag forbereder sin presentasjon): 
- Kort presentasjon av deltakerne, lagets arbeid og aktivitet 

(musikkrådet presenterer også seg selv). 
- Hva er de tre viktigste utfordringene for laget? 
- Hvordan kan fylkeskommunen bidra i forhold til disse? Hva 

bør en tilskuddsordning gi støtte til? 
- Hvordan fungerer de fylkeskommunale tilskuddsordningene 

for folkemusikklagene i dag? Tar lagene ut mye midler til sin 
aktivitet? 

- Hvordan har koronaen påvirket laget og dets aktivitet? Kan 
fylkeskommunen bidra i forhold til dette? 

- Hvordan kan folkemusikklagene stå samlet og koordinert i sin 
dialog med fylkeskommunen? 

- Møte med fylkeskommunen tirsdag 29.sept - vil/kan noen være med? 
Fysisk oppmøte kl 12-15 på Hamar. Anne møter.  

- Lokallag 
- Kontakt med potensielle lag 

- Leif Ingvar kontakter lag 
- Spørreundersøkelse (sendes ut ila september) 

- Anne sender ut undersøkelsen 
- Hedmark danselag  
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Leif Ingvar 
 
 
 
 
Anne 



- Intet nytt. 
- Hedmark juniorspellmannslag 

- Rekrutteringsprosjekt? 
- Aktivitet høst 2020? 
- Folkemusikkseminar? 
- Plan 2021 - søknader 1.oktober - Marit? 
- På et tidligere møte ble det vedtatt at aktivitetsavgift for medlemmene i HJ i 

2020 ikke blir innkrevd. Ellen deler det på facebook. E-post til Marit med det 
samme. 

- Fra Marit: koronaen stopper ikke HJ. Øving på kulturskolen på søndager som 
vanlig. Rekruttering er en utfordring og LK 2021 er et kritisk punkt. Det blir 
4 øvinger høsten 2020. Første øving var det 7 stk på. Usikker på om 
folkemusikkseminaret kan gjennomføres. Mange kulturskoler sliter med 
rekruttering, b.l.a strykemiljøet. Generasjonsskifte også i kulturskola.  
5 lærere på kulturskola er inne i 4.-7.trinn på en skole i Elverum, sangleker 
og kor + melodica og slagverksinstrumenter. Musikkdanser blir det også.  

- Ingrid: vi bør søke midler til seminaret selv om det er usikkert om vi får 
gjennomført det.  

- Syng folkesang 
- Digitale økter høsten 2020 
- Plan 2021 - søknader 1.oktober 

- Lik plan som 2020: 4 kursdager på allerede etablerte arrangement 
- Folkesang inn i kulturskoler, skoler, musikklinjer, kor? 

- SPREK! er allerede inne i skolen med DKS-midler 
- Økonomi 

- Intet nytt 
- Instruktørbank 

- Prosjektet går fremover, fått noen positive svar. Det jobbes med saken. 
- Post-korona/dansefest 

- Egen sak under 
- Grafisk profil 

Har levert innspill gjennom et eget møte HF hadde om grafikk. Tilbakemeldingene 
gikk i hovedsak på at logoen i seg selv var fin. Litt delte meninger om harpa skal ha 
strenger eller ikke, men valget falt på at harpa skulle være med strenger, så kan 
logoen forenkles etterhvert. Fargene var litt duse og ønske om å bytte ut rosa med 
molte-orange. Ønsker forslag til logo på SPREK og Syng Folkesang, men med 
harpe-logoen som utgangspunkt. 

 
Ingrid 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Synnøve 
 
 
 
 
 
Ingrid 
 
Agnar 
 
Agnar / 
Leif Ingvar 
Leif Ingvar 

06-04 Søknad Elverum danselag 
- Aktivitet høst 2020 er avlyst. 
- De ønsker ikke midler i år, men positiv respons på senere søknader 

 



06-05 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. 

- “Overskuddet” presenteres av Ingrid.  
- De ulike prosjektene presenterer deres planer for høsten og eventuelt budsjett - hva 

står vi da igjen med? SPREK!, Syng folkesang og Hedmark juniorspellmannslag 
 

Tiltak: 
- Ikke kreve inn lagskontingent? Tilsvarer 12.000kr. Kreves vanligvis inn før jul.  

Vedtak: HF krever ikke inn lagskontingent for året 2020.  
- Skal vi dele ut noe av overskuddet?  

Vedtak: Overskuddet deles ikke ut.  
- Ha et post-korona arrangement? Det er utfordringer med å arrangere korona-vennlige 

treff, men det kan finnes noen muligheter til sosiale treff. HF tar saken opp igjen på 
neste styremøte. 

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

 
 
 
Ingrid 
Sigrid /  
Synnøve /  
Ingrid 

06-06 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 tas opp igjen på neste styremøte 

 

06-07 Søknad Stubsveen/Lillebo 
- Se søknad og budsjett her 
- Søkesum 15 000 kr 
- HF er positive, men det er et tidligere vedtak i HF på at det skal være et tak på                   

søknader til slike prosjekter. Anne sjekker opp hva tidligere vedtak sier.  
- Saken tas opp igjen på neste møte 

 

http://hedmark-folkemusikklag.no/wp-content/uploads/2020/03/Notat-fra-medlemsm%C3%B8te-i-HF-7.mars-2020.pdf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FxsdCdsiFdwnH9CAm--YLOnMyqHkqyk8


06-08 Oppfølging av tilsagn fra HF 
- Vi ber om rapport, men vi følger ikke opp det 
- Saken utsettes til neste styremøte 

 

06-09 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) 
- RFF, prosjektmidler - SPREK! 2021 1.oktober 
- RFF, prosjektmidler - HJ 2021 1.oktober 
- RFF, små raske - Folkemusikkseminaret 2021 1.oktober 
- RFF, små raske/prosjektmidler - Syng Folkesang 2021 1.oktober 
- Sparebankstiftelsen Hedmark - SPREK! 2021 1.oktober 
- Sparebankstiftelsen Hedmark - Notehefte 1.oktober 
- Sparebankstiftelsen Hedmark - Syng folkesang 1.oktober 
- Sparebankstiftelsen Hedmark - HJ + seminar 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 
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Sigrid 
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Sigrid 
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Synnøve 
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Ingrid 
Ingrid 
Synnøve 
Sigrid 
Anne 
Synnøve 
Ingrid 
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Synnøve 
Ingrid 

06-10 Hva skjer framover 
- Neste styremøte: 19.oktober kl. 19:30 
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