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Sak  Ansvarlig 

09-01 Godkjenning av referat fra forrige møte.  
- Kort gjennomgang av referat 

Styret 

09-02 Saker fra forrige møte: 
Svar på søknader: 

- FolkOrg - momskompensasjon ? 
- Sparebankstiftelsen Hedmark - Notehefte 100 000 kr 
- Kulturtanken SPREK! 2021 ? 
- Bergesenstiftelsen - SPREK! 2021 ? 
- Bergesenstiftelsen - Notehefte ? 
- Innlandet fylke - SPREK! 2021 ? 
- Innlandet fylke - HJ + seminar 2021 ? 

Sendte søknader: 
- LNU aktivitetsstøtte - SPREK! 2021 15.november 

Sendte rapporter: (husk å oppdatere her når rapporter er sendt) 
- Sparebankstiftelsen Hedmark - SPREK! 20-21 20 000 kr 
- Innlandet fylkeskommune - SPREK! 2020 40 000 kr  
- Innlandet fylkeskommune - HJ/seminar 40 000 kr  
- FolkOrg - SPREK! 20-21 (kvartalsrapport) 60 000 kr  

Til info: 
- Vedtak om støtte til Runnomforum ble gjort 11.02.2020 med en støtte på 10 000 kr,               

men forumet ble utsatt til desember. Styret, etter kommunikasjon med          
Runnomforum, bestemte i august at midlene utbetales ila november - slik at man             
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ser an situasjonen med korona. Arrangementet er nå avlyst. Tar kontakt med            
arrangører for videre plan.  

- Mail er sendt til lokallag om at HF ikke krever inn lagskontingent i 2020.  
- Innlandet musikkråd oppfordret HF til å nominere noen til         

Voksenopplæringsprisen. HF har snakket med VOFO slik at retningslinjene for          
ordningen er mer klare. Det ble ikke nominert noen grunnet kapasitet.  

- Nettsiden til Hedmark folkemusikklag kommer ikke opp i Google-søk. Vi har           
undersøkt dette videre og nettsideleverandøren sier at vi må ha et SSL-sertifikat for             
å ha en sikker nettside, som gjør at vi kommer opp i Google-søk. Vi har bestilt dette                 
sertifikatet, det koster 175 kr det første året og 300 kr per år etter dette. Mer                
informasjon om SSL finner dere her.  

- Mint ringte om Google-profil: de kan gi oss statistikk, de sier at vi har en               
stabil stamme, de kan hente bilder fra facebook og legge det over på google              
- spriter opp siden vår på Google, aktivitet på facebook kan de også dele på               
Google, anbefaler å videreføre samme pakke som vi nå har prøvd i 12 mnd              
(gratis i 2020) - 6237 kr (fra 2021). Jeg takket nei til dette - vi kan fikse                 
dette selv.  

- Det er jobbet en del med Google-profilen vår nå (helt gratis). Bilder og logo              
er lagt til, nettsiden er linket til Google-profilen, og vi kommer nå opp med              
profilen i Google-søk.  
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09-03 Oppdatering på prosjekter: 
- Rekrutteringsprosjektet SPREK! 

Sigrid kontakter Marit Westling med tanke på folkemusikkseminaret 2021 for å se            
om det kan arrangeres SPREK!-samling i forbindelse med den. Med forbehold om            
det blir folkemusikkseminar tredje helgen i januar.  

- Notehefte 
Har fått 100 000,- i støtte fra Sparebankstiftelsen Hedmark. Marit Westling vil bli             
forespurt om å lage innholdet i hefte nummer en. Anne har vært i kontakt med Ta:lik                
for å se om det hadde vært mulig å spille inn filmer slik de har gjort på sine videoer                   
(både helvideo av spellmannen, men også nærvideo av fingerspillet).         
Bergersenstiftelsen er søkt, men avventer svar. Vi må ha en klar plan for fremdrift og               
økonomien i prosjeket.  

- Kommunikasjon 
Julekalender på Hedmark folkemusikklags facebook-side 2020 
Det blir lagt ut en luke fram til juleaften.  

- Politisk arbeid 
Vi har levert innspill til Kulturdepartementets strategi for folkemusikk og folkedans.           
Dette er også sendt til fylkeskommunen.  

- Lokallag 
Det har blitt kontaktet flere lag i Hedmark om de ønsker å bli et medlemslag av HF.                 
Er i kontakt med Søndre Finnskogen spellmannslag og Folldal toradergruppe. 
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Spørreundersøkelse til alle medlemmer i HF: 26 svar per 29.nov 
- Hedmark danselag 
- Hedmark juniorspellmannslag 

Instruktører i HJ kontaktes for eventuell plan for folkemusikkseminaret tredje helgen           
i januar og for øvingsplan våren 2021.  

- Syng folkesang 
Videokurs 
Margrete Nordmoen er ferdig innspilt. Avventer video fra Camilla Granlien.          
Synnøve søker SFF om utsettelse av ubrukte midler. Videoer legges ut tidlig i januar.  

- Økonomi 
Utbetaling av honorar for søknadsskriving, se oversikt her 
Utbetaling av honorar til musikalske ledere i HJ 
Det står en del penger på bok per i dag, men det er en del fakturaer som ikke har blitt                    
utbetalt enda.  

- Instruktørbank 
Per i dag har 7 personer sagt ja til at kontaktinfo blir lagt ut på nett. i løpet av møtet                    
tilkom to personer til. 

- Post-korona/dansefest 
- Grafisk profil 

Ferdig pakke med tre logoer (HF, SPREK! og Syng folkesang) er levert. Den ligger              
her.  
Bestilte vi med skrifttyper? Vi har mottatt kun logoer og fargekoder. Vi etterspør             
dette.  
Har vi fått fakturaen? Leif Ingvar purrer på faktura så det kommer på regnskapsåret              
2020.  
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09-04 Styremøte-helg i januar 
- 23.-24.januar 2021 
- Hvor? Elgstua (Elverum), Savalen, Vinger hotell, Mjøstårnet og Hamar er spilt inn            

som forslag. Ingrid sjekker priser på Elgstua og Mjøstårnet.  
- Møte lørdag og søndag (fysisk om mulig - korona), middag lørdag 
- Agenda 

- Overordnet: hvem skal HF være? Hvordan komme dit? 
- Gjennomgang/tiltak fra medlemsmøte mars 2020 og spørreundersøkelse høst        

2020 
- Grundig gjennomgang/tiltak av noen prosjekter 
- Handlingsplan 2021-2022 - mulig se lenger? 
- Framdriftsplan til årsmøte: hvem gjør hva? 
- Enkeltsaker (hvis tid) 

- Retningslinjer for tilsagn fra HF + oppfølging av rapport 
- Rekruttering av lag og medlemmer - lage en pakke over hva de får? 
- Mediegruppe 
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- Styreweb 
- Post-korona-arrangement 

09-05 Årsmøte 2021 
- Når? Lørdag 20.mars 2021 
- Digital løsning - oppfordre lagene til å sitte sammen - styret sitter sammen? 

- Hvordan ordne digital løsning? Ansvarlig? Diskuteres videre under 
styreseminaret i januar.  

- Her ligger mappa for 2021 dokumentene 
- 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 

- Frist for å sende ut årsmøtepapirer er 14 dager før møtet 
- Kontakte valgkomiteen før jul: hva ønsker vi å si til dem? 
- 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? 

- Endring av lagskontingent? 
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09-06 Søknad fra Rendalen Spellmannslag 
- Se søknad her, se svar på spørsmål her 
- Søker om støtte til å lage noter og få hele repertoaret spilt inn i sakte og normalt                 

tempo. Hensikten er til bruk i spellmannslaget og deres medlemmer. Totalt budsjett:            
37 600 kr.  

- Vedtak: HF gir et tilsagn på 7 000 kr til prosjektet, med forbehold om at de får tak i                   
mer tilskudd - da kommer utbetalingen.  

 

09-07 Referat fra styremøter - neste møte 
- Hvordan bør sakslistene utformes? 
- Hvordan bør møtereferat skrives? 
- Hvordan bør møtereferatene som sendes ut se ut? 
- Hvordan bør vi formidle referatene? Nettside og facebook i dag. Mail til lag? 
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09-08 Søknader og rapporter framover: 
Rapporter 

- 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) 
- SFF - små raske, Syng folkesang 2021 desember 
- Norsk musikkråd, KOMP - SPREK! 2021 desember 
- Norsk musikkråd, KOMP - Syng Folkesang 2021 desember 
- Norsk musikkråd, KOMP - HJ + seminar 2021 desember 
- Dextra/FolkOrg - SPREK! 2021-2022 17.januar 
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09-09 Hva skjer framover 
- Neste styremøte: 23.-24. januar 2021 
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