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Sak  Ansvarlig 
08-01 Godkjenning av referat fra forrige møte.  

- Kort gjennomgang av referat 
Styret 

08-02 Saker fra forrige møte: 
Svar på søknader: 

- FolkOrg - momskompensasjon ? 
- RFF, prosjektmidler - SPREK! 2021 25 000 kr 
- RFF, små raske - Folkemusikkseminaret 2021 10 000 kr 
- RFF, prosjektmidler - Syng Folkesang 2021 Avslag 
- Sparebankstiftelsen Hedmark - Notehefte ? 
- Kulturtanken SPREK! 2021 ? 
- Fra SFF (Norsk senter for Folkemusikk og Folkedans): 

- Tips fra SFF: Det er lettere å gi midler på mindre søknadsbeløp - 15-20 000               
kr. F.eks. hvis SPREK! søker om 50 000 kr og SFF ser at de ikke kan gi noe                  
i nærheten av det, så gir de fort ingenting. Søker SPREK! om 35 000 kr og                
de ser at de kan gi nesten hele søknadssummen (25 000 kr), så gir de.  

- Fra januar 2021 endrer SFF retningslinjene sine, maksbeløp på små/raske          
endres fra 10 000 kr til 15 000 kr (men her kan man da ikke søke før                 
1.januar 2021). Prosjektmidler blir endret til minimum 15 000 kr.  

Sendte søknader: 
- Bergesenstiftelsen - SPREK! 2021 30. oktober 
- Bergesenstiftelsen - Notehefte 30.oktober 
- Innlandet fylke - SPREK! 2021 1. november 
- Innlandet fylke - HJ + seminar 2021 1. november 

Sendte rapporter: 
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- FolkOrg - SPREK! 20-21 (kvartalsrapport) 60 000 kr 
Diverse 

- Tilsagnsbrev til Sigrid Stubsveen og Anders Lillebo er sendt.  
- 21.okt var det søkeskole i regi av Innlandet musikkråd. Klikk her for å se tips 

- Neste søkeskole: onsdag 18.november for krisepakke 3 

Sigrid 
 
Anne 
Anne 

08-03 Oppdatering på prosjekter: 
- Rekrutteringsprosjektet SPREK! 

- Har hatt kontakt med SPREK-kontaktene, særlig i Trysil og Elverum.  
- Seminar med Inga Myhr 26.okt. om hvordan drive opplæring av barn i            

koronatiden. De fire SPREK!-kommunene var med i tillegg til barnering på           
Hamar. Det er et ønske om fysisk seminar med Inga Myhr på nyåret.  

- Helgesamling i Engerdal 7.nov med Inga Myhr og Sigrid Stubsveen. 15           
deltakere deltok. Det var godkjent å holde samlingen med tanke på           
ivaretakelse av smittevern. Vi håper på en dag til til våren for eldre             
aldersgrupper også. 

- Notehefte 
- Søknad sendt til Bergesenstiftelsen, venter på svar fra Sparebankstiftelsen.  
- Tilsagn på 10 000 kr fra SFF høst 2019: rapporteringsfrist utsettes til            

31.12.2021. Sff anbefaler oss å sende en ny søknad per notehefte - allerede             
tilsagn ligger på notehefte nummer 1. Sonja anbefalte å søke 15 000 kr på              
små/raske til hvert hefte.  

- Kommunikasjon 
- Julekalender 2020 

Vi prøver å få til en julekalender med 24 luker/innlegg på facebook. 
- Nettsiden er fortsatt lite tilgjengelig i Google-søk - har sendt mail til Nordic             

hosting. Vi har ikke sikker nettside og da kommer vi ikke opp i søk.  
- Politisk arbeid 

- Informasjon fra Folkemusikk Nord. Her har vi fått noen tips til internt bruk.  
- 28.okt holdt HF et foredrag for NMRs (Norsk musikkråd) organisasjoner som           

et bidrag slik at de kan utarbeide et innspill til Kulturdepartementets (KUD)            
strategi for folkemusikk og folkedans. 

- Innspill fra HF til KUDs strategi for folkemsikk og folkedans er sendt til             
FolkOrg 1.november. Det er også sendt til Innlandet musikkråd for å høre om             
de vil være med på vårt innspill. Innspillet skal sendes til KUD innen 30.nov 

- Møte med Innlandet musikkråd 5.nov (innspill, stilling og rapport) 
Det er forslag om å få til en stilling på folkemusikk i Innlandet musikkråd.              
Dette må diskuteres om er beste løsning før vi kan stille oss bak.  

- Felles uttale til statlig strategi i fra medlemmene i representantskapet ved           
Norsk senter for folkemusikk og folkedans 

- De har noen poenger, f.eks om utdanning, som ikke vi har med i vårt              
utspill. Styret har vedtatt at vi ønsker å skrive under på denne felles             
uttalelsen.  

- Lokallag 
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- Kontakt med potensielle lokallag 
Vi har fått svar fra Folldal, og er i kontakt med Søndre Finnskogen. 
Flere er litt usikre på hva et medlemskap vil innebære. Vi holder kontakten.  

- Spørreundersøkelse sendt ut 1.november. Se undersøkelsen/svarene her 
- Det kom en påminnelse i dag og det kommer en påminnelse neste            

mandag - kanskje vi runder av da? Vi har ikke satt en frist. 
- 19 stk har svart per i dag 

- Forslag til tekst til lokallag om at vi ikke krever inn lagskontingent i 2020 
- Hedmark danselag 

- Fra HD: Hedmark Danselag har ikke aktivitet per nå grunnet Korona. Vi            
holder kontakten.  

- Hedmark juniorspellmannslag 
- Utbetaling av honorar instruktører for høst 2020 
- Folkemusikkseminaret januar 2021 - plan. Uvisst om det blir seminar. 

Søknad til HJ 2021 til Fylkeskommunen er sendt.  
- Syng folkesang 

- Status på program høst 2020 
- Første kurs (video med Margrethe Nordmoen og Camilla Granlien) er straks           

ferdig. 
- Kan søke små raske-midler av SFF i januar.  

- Økonomi 
- 8 000 kr utbetalt fra Norsk musikkråd/KOMP til folkemusikkseminaret 2020 

- Instruktørbank - Agnar fortsetter arbeidet.  
- Grafisk profil - Logo til HF, SPREK og Syng Folkesang er ferdige. Logoene blir              

presentert ved neste passende anledning. 

Leif Ingvar 
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08-04 Årsmøte 2021 
- Har dere tanker/tilbakemeldinger fra forberedelsene og gjennomføringen av årsmøte         

i 2020? Vi bør belage oss på å holde årsmøtet digitalt i 2021. Et digitalt årsmøte vil                 
potensielt også nå lenger. Samtidig er det viktig å ivareta de som ikke er komfortable               
digitalt. Kanskje man kunne oppfordret lokallagene eller styrene til å sitte sammen?            
Vi kommer tilbake til dette. 

- Forberedelser til årsmøte, noe vi skal gjøre annerledes i år? 
- Digital løsning i tillegg til oppmøte (oppmøte hvis mulig)? 
- Styremøte en helg i januar? 

- Forslag om å møtes en lørdag og en søndag på dagtid, middag lørdag             
og overnatting for de som trenger det 

- Vi jobber bra og med mye - kan vi ta en pustepause og se på om vi                 
jobber i riktig retning og hvordan vi bør jobbe? 

- Stille større spørsmål og ha tid til mer diskusjon 
- Spørreundersøkelsen bør gjennomgås nøye 
- Ende opp med handlingsplan for 2021 og årene videre? 

- Gjennomføring av årsmøte, tanker om hvordan vi skal gjøre det? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/forms/d/1Rg4nqnWYhG1xvSP3oVb0ppmuhba79d5w2CB5YqKDKII/edit#responses
https://docs.google.com/document/d/1n2pAZlmIm3ACP3LccX7_4VmBQnm-N0Py3SP-f2VtVWc/edit


- Når? Hvis det skal være heldigitalt, er det samme hvor det er. Dato må              
meldes 6 uker før. Avgjørelsen foreslås utsatt til etter at vi vet om             
Grundsetmartn blir avholdt eller ikke. 

- Hvor? Hvis fysisk møte, er det forslag om Rendalen (nytt lokallag) hvis            
mulig. 

- Her ligger mappa for 2021 
- Hvem er ansvarlig for hva? 

- Årsmelding: alle som har et prosjekt er ansvarlig for å skrive avsnittet om             
det i årsmeldinga 

- Handlingsplan: alle som har et prosjekt er ansvarlig for å skrive avsnittet om             
det i handlingsplanen. Dette er basert på planleggingen som er gjort ifm            
søknader oktober 2020 

- Regnskap: Ingrid 
- Budsjett: alle i hvert prosjekt + Ingrid som syr det sammen 
- Vedlegg: 

- Årsmelding HJ 
- Årsmelding HD 
- Årsmelding SPREK! 
- Årsmelding Syng folkesang 

- Har vi saker vi ønsker å melde inn? 
- Endring av ordbruken “revisor” ble tatt opp på årsmøte i 2020. Ordet            

“revisor” er en beskyttet tittel - skal vi endre det? Hvis ja, vedtektsendring? 
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08-05 Søknad fra Rendalen Spellmannslag 
- Se søknad her 
- Søker om støtte til å lage noter og få hele repertoaret spilt inn i sakte og normalt                 

tempo 
- Totalt budsjett: 37 600 kr 

Anne sender en mail tilbake til Rendalen Spellmannslag og stiller spørsmål ved om             
notene/musikken blir tilgjengelig for flere og om hvor mye de ønsker at HF skal bidra med.                
HF kan ikke finansiere ett prosjekt fullt ut. 

 

08-06 Retningslinjer for tilskudd fra HF 
- Forslag fra Ingrid 

Forslag om å ha retningslinjer og en begrunnelse for tilsagn slik at tilsagn blir mest mulig                
rettferdig. Saken tas opp igjen på neste møte. 

Ingrid 

08-07 Oppfølging av tilsagn fra HF 
- Vi ber om rapport, men vi følger ikke opp det. Hvordan skal vi gjøre det? 

Vi bør enten praktisere at vi følger opp rapport eller ikke etterspørre de.  
Saken tas opp igjen.  

 

08-08 Voksenopplæringsprisen Innlandet 
- Nominasjonsfrist 30.november 

Gyda/Anne 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18y3HHheX6ol_ntr4V-BKlG2SQy9mqVuL
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https://docs.google.com/document/d/1jCsJ9hKIqQdG3YYca3NDWBL4LWxnDvoZ/edit?dls=true


- Innlandet musikkråd vil gjerne være med på en nominasjon sammen med oss og             
oppfordrer oss om å nominere.  

Vi må finne ut litt mer om hva prisen innebærer før vi kan nominere noen. Gyda tar kontakt                  
med VoFo og får avklaring om hva intensjonen med prisen er. 

08-09 Gjennomgang av medlemsmøte og spørreundersøkelse 
- 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? 
Utsettes til neste møte, eller til et fysisk møte/samling.  

 

08-10 Mediegruppe 
Utsettes til neste møte, eller til et fysisk møte/samling.  

Gyda 

08-11 Post-korona-arrangement 
Utsettes til neste møte, eller til et fysisk møte/samling.  

 

08-12 Gjennomgang av Styreweb 
- Link her 
- Alle i styret har tilgang 
- Har snakket med styreweb mange ganger ila høsten - mye feil 
- Medlemstall: vi teller de som har betalt, ikke alle som er registrert i systemet. 

FolkOrg tar inn betalingen for medlemskapet og purrer.  
- Status per 9.11.2020: 270 medlemmer, 213 betalt 

Styreweb er oppdatert 

 

08-13 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 
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- 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) 
- LNU aktivitetsstøtte - SPREK! 2021 15.november 
- Norsk musikkråd, KOMP - SPREK! 2021 desember 
- Norsk musikkråd, KOMP - Syng Folkesang 2021 desember 
- Norsk musikkråd, KOMP - HJ + seminar 2021 desember 
- Kulturrådet - notehefter 2.desember 
- SFF, små/raske - Syng folkesang 2021 31.desember 
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08-14 Hva skjer framover 
- Neste styremøte: 30.november kl. 19:30 
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