
Saksliste 2021/01 
 

 
Den 27.januar 2021 blir det holdt styremøte i  
Hedmark folkemusikklag på video. 
  
Til stede  
Anne Nilssen, leder Synnøve B. Plassen, styremedlem 
Leif Ingvar Ranøien, nestleder Agnar Olsen, vara 
Ingrid A. Ottermo, kasserer Bendik S. Qvam, vara 
Gyda G. Tøraasen, sekretær  
 
Fraværende  
Sigrid Stubsveen, SPREK! 
 

 

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Presentasjon av saken 
Det er nå utformet en ny saksliste. Det har vært fokus å få presentert sakene på en bedre                  
måte, slik at det er lettere å forstå for folk som ikke sitter i styret. Dette vil også lettgjøre                   
referatskrivingen.  
 
Styrets innspill 
Styret synes sakslista ser bra ut. Takk til Anne for god innsats! 
 
Vedtak: innkalling og saksliste er godkjent.  

 

Sak 2. Godkjenning av referat 

Presentasjon av saken 
Referat fra styremøtene ligger her. 
 
Vedtak: referat fra forrige styremøte er godkjent.  

 

Sak 3. Saker fra forrige møte 

Sendte søknader 
Kulturrådet, andre musikktiltak - notehefte 02.12.2020 Anne 
FolkOrg/Dextra - SPREK! 2021 17.01.2021 Sigrid 
 
Sendte rapporter 
KOMP - SPREK! 2020 12 000 kr 15.12.2020 Sigrid 
KOMP - Syng folkesang 2020 5 000 kr 15.12.2020 Synnøve 
SFF - SPREK! 2020 25 000 kr 31.12.2020 Sigrid 
SFF - Syng folkesang 2020 7 000 kr 31.12.2020 Synnøve 

https://hedmark-folkemusikklag.no/referater-fra-styremoter/
https://www.kulturradet.no/stotteordning/-/vis/andre-musikktiltak-prosjektstotte
https://stotteordninger.no/nmr#applications/active
https://stotteordninger.no/nmr#applications/active
http://rffsoknad.no/project
http://rffsoknad.no/project


 
Svar på søknader 
FolkOrg - momskompensasjon 19 826 kr Ingrid 
Kulturtanken SPREK! 2021 Avslag Sigrid 
Bergesenstiftelsen - SPREK! 2021 Avslag Sigrid 
Bergesenstiftelsen - Notehefte Avslag Anne 
Innlandet fylke - SPREK! 2021 40 000 kr Sigrid 
Innlandet fylke - HJ + seminar 2021 50 000 kr Ingrid 
LNU aktivitetsstøtte - SPREK! 2021 Avslag Sigrid 
 
I dag (27.januar) har Innlandet fylkeskommune behandlet søknadene våre, tilskudd til           
aktivitet for barn og unge. Se innstilling til vedtak her. SPREK! = 40 000 kr,               
Folkemusikkseminar for barn og unge = 50 000 kr. Det er også andre folkemusikklag,              
-arrangement og -musikere som er innstilt til å få støtte på de ulike kulturordningene. Se hele                
sakslista her. 
 
Til info 
FolkOrg hadde rekrutteringsseminar på Teams 03.desember 2020. Dextra Musica         
presenterte seg, Sturla Eide fra Spelemannslaget Laust og Fast presenterte sitt           
rekrutteringsprosjekt og Frank Rolland fra FolkemusikkUng i Valdres presenterte sitt          
prosjekt. Det var også rom for å stille spørsmål. Hege Nylund, Jarl Eivind Løvik, Sigrid               
Stubsveen og Anne Nilssen deltok fra Hedmark.  
 
Grafisk profil er et prosjekt HF har hatt i 2020, hvor vi har anskaffet tre nye logoer (HF, Syng                   
folkesang og SPREK!), samt skrifttype og farger til disse. Eva Karlsson har stått for              
utformingen av dette. Styret mottok logoer og fargekoder i november, men har etterspurt             
skrifttypene som er brukt. Faktura skal være sendt i desember. Dette prosjektet tas da av               
listen over aktive prosjekter, da vi har fått levert det vi bestilte.  
 
17.november 2020 postet Aftenposten en kronikk underskrevet av over 50 folkemusikere,           
om seksuell trakassering i folkemusikkmiljøet. Kronikken kan leses her. FolkOrg svarte på            
dette innlegget 24.november, svaret kan leses her. SFF svarte på dette her, og de har               
skrevet om tematikken her. Torsdag 10.desember arrangerte SFF et nettmøte rundt dette,            
hvor HF var tilstede. Balansekunst, NU, FolkOrg og SFF fikk presentert sine tiltak mot              
seksuell trakassering. Se mer om seminaret her.  
 
13.januar 2021 hadde Innlandet musikkråd søkeskole nummer 4. Berit Holth Nilsen og Anne             
Nilssen var tilstede fra folkemusikkmiljøet. Kurset tok for seg stønadsordningen KOMP, hvor            
vi i HF har søkt til både folkemusikkseminar for barn og unge og til Syng folkesang-kurs. Link                 
til powerpointen med gode tips: her. 
 
Malene vi har i HF (tilsagnsbrev, kontrakter og brevmal) har blitt oppdatert med ny logo og                
nytt design. Disse ligger her.  

 

https://folkorg.no/momskompensasjon-2019-2/
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://www.lnu.no/stotteordninger/aktivitetsstotta/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12vajyikI7upF--ZY8Q5D5unsf8go9hL-
https://prod01.elementscloud.no/publikum/920717152/DmbMeeting/367
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/6zk6aQ/tvilsam-og-vulgaer-framferd-me-maa-opne-augo-for-seksuell-trakassering?fbclid=IwAR1c5jhvfxtB4NSYsLKtTIFYk-gukXoEMIow0zbvXMTlXV2OcN_M8jWj4Z8
https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/mBKnvv/kort-sagt-tirsdag-24-november?fbclid=IwAR0d8m7UUuJJLPRmvCsYaD6vRmUAtd-LAwGJuu4OLN6Db-uWukrFvZokzOQ
https://www.folkemusikkogfolkedans.no/nyheter/2020/11/18/ukultur-i-folkemusikk-og-folkedansmiljet
https://www.folkemusikkogfolkedans.no/nyheter/2020/12/4/det-skal-vere-trygt-drive-med-folkemusikk-og-folkedans-tlews
https://www.folkemusikkogfolkedans.no/nyheter/2020/12/3/nettmte-hvordan-jobber-vi-for-bygge-en-god-kultur-i-vre-organisasjoner
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1St17-R1Jn0cJ5InPcTxr-DdwQX0v0uFh
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Pk9xbZ2tvZYeC4uaro7q4je5CTOJSxYv


Sak 4. Oppdatering på prosjekter 

Rekrutteringsprosjektet SPREK! Sigrid  
Hva har skjedd siden sist? 
Prosjektleder var ikke til stede på styremøte, men siden sist er det sendt søknad og rapport                
til Dextra.  
 
Hva skjer framover? 
Planene fremover vil avhenge av hva som er mulig å gjennomføre mtp. Koronasituasjonen.  
 
Notehefter til kulturskoler Anne  
Hva har skjedd siden sist? 
Det er behov for å vurdere om én person skal stå for innholdet i alle 5 heftene selv, eller om                    
vi eventuelt skal engasjere noen flere.  
 
Hva skjer framover? 
Anne utarbeider en foreløpig prosjektplan/framdriftsplan.  
 
Kommunikasjon Gyda  
Hva har skjedd siden sist? 
Julekalenderen til HF på facebook nådde 11 695. Dette førte til 23 nye liker og 29 nye                 
følgere på HF sin facebookside.  
 
Hva skjer framover? 
På grunn av korona er det ikke så mye aktivitet. Vi poster referat fra styremøter på facebook,                 
og deler eventuelle andre relevante ting som skjer.  
 
Politisk arbeid Anne  
Hva har skjedd siden sist? 
Anne hadde et møte med Marianne Tomasgård som er folkemusikkonsulent i           
Akershus/Østfold musikkråd i desember. Det ble diskutert hvordan de fikk til den            
stillingsressursen i musikkrådet der og tanker om hvordan vi kan få til dette i Innlandet.               
Innlandet musikkråd er veldig interessert i å få til en folkemusikkonsulent hos dem, da i rundt                
20% stilling. Denne stillingen tenker de at skal være for hele folkemusikkmiljøet i Innlandet.              
Fullt referat fra møte med Marianne finner dere her.  
 
Trond Eklund Johansen skal slutte som daglig leder i Innlandet musikkråd. Han har vært en               
stor ressurs for HF og en pådriver for å jobbe mot egen folkemusikk-konsulent-stilling i              
musikkrådet i Innlandet. Fremover blir det viktig å opprettholde samarbeid med gjenværende            
ansatt, og etterhvert med ny leder. Skal vi ta initiativ til et avsluttende møte med Trond?                
Overgang til ny daglig leder? 
 
Hva skjer framover? 
Det kom inn et tips om at Innlandet fylkeskommune skal ha innspillsmøter om deres nye 
kulturstrategi. HF må jobbe for å komme med på dette møtet.  
 

https://docs.google.com/document/d/1SB9L3HnsaFW_Cp6TfLfhoM3yax4Hl4YA9JAKPdY0WV4/edit


Lokallag            Leif Ingvar  
Hva har skjedd siden sist? 
Styret i HF har blitt oppmerksom på flere lag i Hedmark som ikke er medlemmer i                
HF/FolkOrg. Flere av disse har blitt kontaktet og er interesserte.  
 
Spørreundersøkelse fra HF ble sendt ut 02.november 2020. Det er per i dag 30 som har                
svart. Gjennomgang av svarene blir gjort under styremøte-helgen i februar, hvor det blir             
formulert et svar til medlemmer med kommentarer og tiltak.  
 
Hedmark danselag Anne  
Hva har skjedd siden sist? 
Årsmøte til HD var planlagt holdt i mars, noe som ikke gikk på grunn av korona. Den har                  
også gjort at laget ikke har hatt øvinger eller annen aktivitet resten av 2020.  
 
Hva skjer framover? 
Laget ønsker ikke å møtes på grunn av smitterisikoen, og derfor vil et årsmøte og øvinger                
starte igjen først når smittesituasjonen tillater det.  
 
Hedmark juniorspellmannslag (HJ) Ingrid  
Hva har skjedd siden sist? 
Folkemusikkseminaret tredje helgen i januar har blitt arrangert i mange år. Det er for strykere               
og blåsere i kulturskolene i Hedmark. Det er musikalsk leder i HJ som er ansvarlig for                
innholdet i helgen, og det er foreldrekontakt Ellen Grambo Senderud i HJ som er ansvarlig               
for den praktiske gjennomføringen. HF er økonomisk ansvarlig. I år var det ikke mulig å               
arrangere dette seminaret i januar, da smittesituasjonen ikke tillot det. Det jobbes for en              
alternativ løsning.  
 
Hva skjer framover? 
Det foreligger en plan for øvinger og ei helg med folkemusikkseminar i løpet av våren, hvis                
det blir mulig å gjennomføre av smittevernhensyn. 
 
Syng folkesang Synnøve 
Hva har skjedd siden sist? 
Syng folkesang-prosjektet i 2020 ble svært redusert, så prosjektleder tok initiativ til en digital              
kursserie som blir lagt ut på facebook over en periode. Til nå er det spilt inn et par videoer                   
og det skal spilles inn noen til. Planen er å få sendt videoene i februar og mars 2021.  
 
Hva skjer framover? 
Det skal søkes midler fra SFF (Norsk Senter for Folkemusikk og Folkedans) og KOMP              
(Norsk musikkråd). Planen for 2021 er blant annet å ha kurs på videregående skoler i               
Hedmark, spille inn flere videoer som kan legges ut på nettet og holde vanlig kurs som er                 
åpne for alle.  
 
Økonomi Ingrid  
Regnskap 2020 
Ved en feil ble det utbetalt 9000 kr i steden for 6000 kr til en instruktør. Styret har vedtatt at                    
de 3000 kronene som er feilutbetalt, ikke trekkes tilbake.  
 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LqE0FpIQY-zWnTCyXEakdm_rpzW3rpVSCKH0qrvTsVo/edit#gid=0
https://docs.google.com/forms/d/1Rg4nqnWYhG1xvSP3oVb0ppmuhba79d5w2CB5YqKDKII/edit#response=ACYDBNiDykeCheSOUHRr1mv6pX2B_Bu18bu55TKi1XUk9TC2URSnaxB1gHhj2f44FDdCOkA
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1gtRcZbnMzZ32T2hccFhDWRj1wuRTxJ5z/edit?fbclid=IwAR2Zm0N_gyLPNPWEV9YVcV5MMcJ8r7n1_yuyXrA_nFfuoIhopTDh8mJqanI#gid=476026994


Instruktørbank Agnar 
Hva har skjedd siden sist? 
Flere lag uttrykket på medlemsmøte 07.03.2020 et behov for en oversikt over potensielle             
instruktører de kan benytte seg av - både sang, dans og spell. Her har HF iverksatt et                 
prosjekt hvor det er spurt mange utøvere om de ønsker å være i et slikt register. Det er                  
foreløpig rundt 20 personer på lista. 
 
Hva skjer framover? 
Det jobbes videre med å få med flere. Lista vil etter hvert bli lagt ut på HF sin nettside.  
 

 

Sak 5. Årsmøte 2021 

Presentasjon av saken 
Lørdag 20.03.2021 skal HF avholde sitt årsmøte. På grunn av koronasituasjonen planlegger            
styret å avholde dette digitalt.  
 
20.januar fikk valgkomiteen informasjons-e-post om hvem som er på valg. Det ble også             
gjennomført en telefonsamtale med leder i valgkomiteen. Det har vært utfordrende de siste             
årene å få medlemmer til å ta på seg verv.  
 
Saker til diskusjon: 

1. Hvordan skal vi holde møtet? 
På grunn av usikker koronasituasjon har vi kommet frem til at årsmøtet blir digitalt.              
Invitasjon blir sendt ut. Digital løsning vil bli på Teams.  

2. Hvem kan være ansvarlig for den digitale gjennomføringen? 
Anne har ansvar for det tekniske på forhånd. Styret stiller opp under            
gjennomføringen etter behov. 

3. Hvem skal forberede hva til sakspapirene? 
a. Årsmelding: alle som har et prosjekt er ansvarlig for å skrive avsnittet om det              

i årsmeldinga 
b. 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 høst 2020 

c. Regnskap: Ingrid 
d. Budsjett: alle i hvert prosjekt + Ingrid som syr det sammen 
e. Vedlegg: 

i. Årsmelding HJ - Ingrid 
ii. Årsmelding HD - Anne 

iii. Årsmelding SPREK! - Sigrid 
iv. Årsmelding Syng folkesang - Synnøve 

f. Frist for å sende ut årsmøtepapirer er 14 dager før møtet, så alle bør ha               
skrevet sin del før 1.mars 

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

er en beskyttet tittel - skal vi endre det? Hvis ja, vedtektsendring? 
b. Endring av lagskontingent? 



5. Tidsfrister 
a. Lørdag 6.februar er frist for å sende ut innkalling til årsmøte til alle             

medlemmer og lag. Innkalling sendes ut via styreweb og legges også på            
facebook.  

b. Lørdag 20.februar er frist for å sende inn forslag til årsmøtesaker og            
lovendringer til styret. Informasjon om påmelding og frist for saker sendes ut            
før 6. februar. 

c. Frist for når styret skal være ferdige med å skrive inn sine saker, årsmelding              
og handlingsplan? 1. mars 

d. Lørdag 6.mars er frist for å sende ut ferdig saksliste 
6. Facebook-arrangement og e-post til alle medlemmer 

a. Hva bør være med? Vi tar en vurdering på hva som bør være med.  
7. Nytt utseende på årsmelding og handlingsplan 

a. Se forslagene her (pdf) 
b. Hva tenker dere? 

Styret er veldig godt fornøyd med utseendet på årsmelding og handlingplan.           
Fin og inspirerende utforming. Takk til Anne! 

 
Vedtak: Årsmøtet i Hedmark Folkemusikklag 2021, holdes digitalt lørdag 20.mars.  

 

Sak 7. Søknader og rapporter framover 

Link til internt dokument med oversikt over søknadsordninger, rapportering og utbetaling. 
 
Søknader 
KOMP SPREK! 2021 25.02.2021 Sigrid 
KOMP Syng Folkesang 25.02.2021 Synnøve 
KOMP Folkemusikkseminaret 2021 25.02.2021 Ingrid 
Frifond SPREK! 2021 25.02.2021 Sigrid 
Sparebankstiftelsen 01.04.2021 

 

Sak 8. Avslutning 

Neste styremøte:  
Vi hadde håpet å kunne ha ei helg med fysisk møte. Det ser i midlertidig ut som det blir                   
utfordrende. HF avholder heller en digital dag med inngående styremøte 28. februar.  
 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18y3HHheX6ol_ntr4V-BKlG2SQy9mqVuL
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LNVdz30nubDp7FhtXE41tuiQEA12wezLP3sv8UwSIGA/edit

