
Referat 2021/02

Den 28.februar 2021 ble 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! (ikke innkalt)

Tidsplan
0900-0945 Strategi og spørreundersøkelse 1600-1645 Politisk arbeid og lokallag
0945-1000 Pause 1645-1700 Pause
1000-1045 Syng folkesang 1700-1745 Lokallag og rekruttering
1045-1100 Pause 1745-1800 Pause
1100-1200 Hedmark juniorspellmannslag 1800-1900 Oppsummering og tiltak

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: innkalling og saksliste er godkjent.

Sak 2. Godkjenning av referat

Referat fra styremøtene ligger her.

Vedtak: referat fra forrige styremøte er godkjent.

Sak 3. Overordnet visjon og strategi

Presentasjon av saken
På nettsiden vår står det: (...) målet vårt er derfor å styrke, ta vare på og videreføre
folkemusikk-, folkedans- og sangtradisjoner i Hedmark og å være et ressurssenter for
medlemslagene, kulturarbeidere, skoler, politikere og andre organisasjoner.

Fra vedtektene: Laget har som formål å dyrke og ta vare på folkemusikk og dansetradisjoner
i tidligere Hedmark fylke og distrikter med naturlig tilknytning til dette området.

Hva skal vår visjon og strategi være? Tiltak og handlingsplan er punkter som kommer senere
på sakslista.
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Vedtak:
Teksten på nettsiden endres slik at den er i tråd med HFs formålsparagraf.

Sak 4. Gjennomgang av spørreundersøkelse og medlemsmøte

Presentasjon av saken
HF hadde etter årsmøte 7.mars et medlemsmøte hvor styret fikk gode tilbakemeldinger på
hva miljøet har av behov og ønsker. I hovedtrekk er det dette som er ønskene:

Opplæring av lokallag i sosiale medier og søknadsordninger/-skriving. Lokallag ønsker å
samarbeide, men syns det er utfordrende å få til. De ønsker at HF kan bidra til at slike
samarbeid kan skje. HF bør ta ansvar for at det blir arrangert dansefester, sørge for at
arrangeringen går på rundgang i lokallagene (slik som Gudbrandsdalskappleiken går på
rundgang mellom lokallagene i Gudbrandsdalen). Det er få som tar på seg verv i miljøet, noe
HF bør være med på å oppfordre folk til. Det er for lite folkemusikk, -dans og -sang i skolene
i Hedmark - DKS. HF bør jobbe for at det skal bli mer. Medlemsmøte ønsker mer synlighet i
lokale medier - vise frem tradisjonen vår. Det er et ønske om instruktørkurs i dans og spell.
Det er et behov for en arena hvor lokallagene kan møtes og dele erfaringer - spesielt rundt
rekruttering.

Spørreundersøkelsen som ble sendt ut 02.november 2020 tok for seg spørsmål rundt:
arbeidet til HF, SPREK!, Syng folkesang, styreverv, tilskudd, kommunikasjon og informasjon.
Under presenteres et utvalg av resultatene.

Hva gjør HF bra?
- Rekrutteringsprosjekt
- Informasjon (synlige i media, synlige overfor medlemmene, synlige utad i miljøet,

markedsføre arrangementer og prosjekter)
- Gode prosjekter
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- Politisk arbeid
- Veiledning og kontakt med lag
- Tilrettelegge tilskuddsordninger
- Aktivt og ryddig styre
- Økonomisk støtte til aktiviteter/prosjekter
- Drivkraft i fylket
- Deltar på viktige arenaer

Hva syns du HF kan gjøre bedre?
- Kommunikasjon
- Et stort arrangement som samles hele Hedmark
- Fortelle om hva styret jobber med
- Vise mer interesse for Nord-Østerdalen
- Få mest mulig folkemusikk og -dans i DKS (den kulturelle skolesekken)
- Besøke lokallag
- Profilering av folkemusikkarbeid i medier
- Promotere lokale aktører ytterligere
- Spille mer på eldre ressurspersoner
- HJ bør bli mer Hedmark-orientert, mindre Hedmarken-orientert
- Jobbe for at områdelag kan søke Frifond-midler til HJ

Hva ønsker du at HF skal jobbe med for din del?
- Mer aktivitet, dansekurs, arrangementer, instruktørkurs, samspellkurs
- Mer Syng Folkesang
- Kontakte og være i kontakt med større aktører som fylkeskommunen, musikkråd osv.
- Søknadsordninger
- Informere mer til medlemslag
- Løfte folkemusikken inn i den offentlige debatten om organiseringen av kulturen i det

nye fylket
- Flere treffpunkt i regionen
- Støtte lokale med å finne frem gamle slåtter

Hva ønsker du at HF skal jobbe med for laget ditt sin del?
- Støtteordninger
- Rose ledere i lag
- Notearkiv
- Fellesarrangement
- Møteplass for lag
- Besøke lokallag
- Bistand med rekrutteringsarbeid
- Opplæring i sosiale medier og hjemmeside

Videre i møtet vil de fleste av temaene fra medlemsmøte og spørreundersøkelsen bli
gjennomgått, og det oppsummeres med tiltak mot slutten av møte.
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Vedtak:
Sakene i spørreundersøkelsen og medlemsmøte diskuteres videre i resten av møtet.

Sak 5. Syng folkesang

Presentasjon av saken
Syng folkesang er en kursserie som har hatt rundt 4-5 kurs ila året. Strategien de siste årene
har vært å ha kursene der det allerede er et arrangement eller andre kurs, og at det på den
måten blir spredt rundt omkring i Hedmark. HF har stått for arrangeringen av kursene. Det
har dessverre vært svært få som har deltatt på kursene. Det har blitt ytret ønske om en ny
organisering av prosjektet, en ny modell. Spørreundersøkelsen stiller spørsmål ved om
kursene bør rullere på sted eller om det bør være et fast sted. Den stiller også spørsmål ved
målgruppe, kanskje rekruttere fra nye miljøer - f.eks kor?

Vedtak:
Syng Folkesang-prosjektet skal ha som mål å nå ut til flest mulig og gi en viss
basiskunnskap om sangtradisjonene i Hedmark. For å nå dette målet er det definert fire ulike
målgrupper: barnehage, skole (grunnskole + videregående skole), kulturskole og kor.
Tiltakene for å nå ut til disse målgruppene skal være i tillegg til de fordypningskursene som
er på ulike arrangementer i dag.

Tiltaket for barnehage, skole og kulturskole vil være å produsere et hefte med sanger med
tilhørende lydfiler. Det skal også gjennomføres en DKS-turne for å promotere heftet og
“tvinge” det inn.

Tiltakene for kor kan være flere ulike: kurs som vi kjenner demm, egne prosjekter for kor
med folkesang-fokus, sørge for at det arrangeres materiale for kor med vokal folkemusikk fra
Hedmark, synliggjør allerede eksisterende materiale arrangert for kor, spille inn videoer med
ulike stemmer som bygges oppå hverandre.

For å involvere flere i prosjektet skal HF ta kontakt med de aktive folkesangutøverne i
Hedmark for å fortelle om planene og be om innspill, eventuelt hva de vil bidra med.

Sak 6. Hedmark juniorspellmannslag

Presentasjon av saken
Høsten 2019 bestemte styret i HF at det vil være økonomisk og organisatorisk gunstig at HJ
ble etablert som et eget lokallag. Argumentasjonen var at et eget styre vil kunne fungere
bedre enn HF-styret, da de kan ha større kapasitet til å gjennomføre prosjekter for HJ. Det er
også noen støtteordninger HF som områdelag ikke kan søke på, nettopp fordi vi er et
områdelag. Instruktørene og foreldrekontakten i HJ støttet dette forslaget, og vinteren 2020
hadde HF et møte med foreldregruppa i HJ. Grunnet et generasjonsskifte har antall
medlemmer i HJ blitt betydelig redusert ila året, noe som gjorde at styret i HF trakk tilbake
forslaget om en omorganisering.
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Før forslaget om organisering som eget lokallag kom opp, hadde HF flere saker de ønsket å
ta opp rundt HJ. Noe var knyttet til honorar og kontrakter, noe til medlemsorganisering og
noe rundt struktur i måten å drifte laget på. Disse sakene ble satt på vent da dette ikke ville
vært saker som var aktuelle, hvis laget hadde blitt organisert som et eget lokallag. Siden nå
den prosessen er satt på vent, tas disse sakene opp igjen.

6.1. Honorar og kontrakt
Høsten 2018 besluttet styret i HF at honoraret for instruktørene i HJ skulle økes.
Bakgrunnen for dette var at det har vært likt i rundt 15 år, og ikke har tatt hensyn til vanlig
lønnsøkning. Honoraret ble satt basert på Creo-satser til 830 kr timen for musikalsk leder (en
time forberedelse per en time øving) og 415 kr timen for instruktør. Det har vært egne satser
for folkemusikkseminaret og i 2020 var disse 9 000 kr for musikalsk leder og 6 000 kr for de
to andre instruktørene.

6.1. Vedtak:
Honorar for 2021 følger samme satser som tidligere: 830 kr timer for musikalsk leder og 415
kr timen for instruktør. Satsene for folkemusikkseminaret opprettholdes og vil da være 9 000
kr for musikalsk leder og 6 000 kr for de to andre instruktørene. Disse satsene skriftliggjøres
i kontrakter. Utarbeidelse av kontrakt gjøres i samarbeid med musikalsk leder og
instruktører.

6. 2. Medlems-organisering
Våren 2019 gjorde FolkOrg oss oppmerksomme på at medlemmene i HJ ikke var
medlemmer i FolkOrg og heller ikke betalte kontingent. Det ble kun betalt en aktivitetsavgift
til HF. Dette gjør at når HF rapporterer så har vi ikke så mange juniorer i medlemsregisteret -
noe mange støtteordninger ber om tall på i rapporter. Våre medlemstall er da heller ikke
riktige, da det kanskje bare er ⅕ av medlemmene i HJ som er registrert. FolkOrg stiller krav
om medlemskap for å kunne delta på kappleiker/festivaler. Laget er medlem og derfor i
orden, men enkelt-deltakelsen er derfor ikke etter vedtektene.

I Styreweb har vi en medlems-type som heter “fri medlem”. FolkOrg sier at vi kan sette en
sum på denne som da kan bli “aktivitetsavgiften” til HJ, som FolkOrg da tilbakefører til HF
slik som medlemskontingent ellers. Vi bør da ta ned aktivitetskontingenten slik at
totalkostnaden per barn ikke blir høyere enn aktivitetsavgiften er i dag (500 kr), i og med at
de må betale medlemsavgift i FolkOrg - som er 100 kr per år til og med fylte 18 år.

6.2. Vedtak:
Alle medlemmer i HJ skal meldes inn i FolkOrg/Styreweb fra høsten 2021. Styret
kommuniserer dette på en enkel måte til alle foreldre på et foreldremøte med et tilhørende
skriv. Musikalsk leder informeres om dette ila våren 2021.

6.3. Struktur i drift av laget
Formell organisering av Hedmark juniorspellmannslag er:

- HF er eier, økonomisk ansvarlig, skaffer økonomien, rapporterer, søker til prosjekter.
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- Musikalsk leder er ansvarlig for å sette opp øvingsplanen, booking av øvingslokaler,
innholdet i hver øving, initiativtaker til folkemusikkseminaret, innholdet i
folkemusikkseminaret, koordinering med foreldrekontakt om praktisk gjennomføring
av folkemusikkseminaret, påmelding av laget til kappleik/festival.

- Foreldrekontakt i HJ er ansvarlig for praktisk gjennomføring av folkemusikkseminaret

6.3. Vedtak:
Vi tar et møte med musikalsk leder og foreldrekontakt for å avklare forventninger.

6.4. Spørreundersøkelsen
Det er ytret et ønske gjennom spørreundersøkelsen om at HJ skal ha en større horisont -
mindre Hedmarken-orientert, ha medlemmer fra hele Hedmark gjennom bedre
markedsføring til hele fylket, ha øvinger/seminar over en større del av fylket. Øvingene til HJ
er på Elverum kulturskole og folkemusikkseminaret er på Lund skole i Løten. Det er også
kommentert at HF bør ta kontakt med FolkOrg slik at HF kan søke Frifond-midler (LNU) til
HJ.

6.4. Vedtak:
Styret tar kontakt med ressurspersoner på Alvdal og i Trysil/Engerdal og introduserer tanken
om å ha lokale juniorspellmannslag. HF er positive til å støtte slike prosjekter og tilpasse slik
at folkemusikkseminaret kan bli en møteplass for flere.

Sak 7. Politisk arbeid

Presentasjon av saken
Ny kulturstrategi for Innlandet fylkeskommune våren 2021, med innspillsmøte 12.mars (Anne
deltar). FolkRekrutt har spurt om et møte med HF og GF for å få innblikk i disse politiske
prosessene - GF som områdelag, HF som har jobbet litt mer politisk enn GF.
Fylkeskommunen bør bli bedre kjent med hva folkemusikkmiljøet er i Hedmark/Innlandet.

Folkemusikksenter er en aktuell organisering av folkemusikkarbeidet i fylket. Sørnorsk
folkemusikksenter, Midt-Norsk folkemusikksenter, Nord-Norsk folkemusikksenter,
Folkemusikksenteret i Buskerud, Austnorsk folkemusikksenter (lagt ned), MØST
(musikknettverk østlandet) er de sentrene som er i Norge. Er dette en ønskelig løsning vi
skal jobbe for i Innlandet?

Daglig leder i Innlandet musikkråd skal bytte jobb. Vi har fått mye “dra-hjelp” og hjelp til
politisk jobbing derifra. Ledermøte i Innlandet musikkråd er 16.mars (Anne deltar).

Forslag til punkter i handlingsplanen:
- HF skal i 2021 gi et innspill til fylkeskommunens kulturstrategi, noe som innebærer å

få FolkOrg til å skrive et avsnitt som viser alt Innlandet har av folkemusikk, og ta
initiativ til at GF, VF og HF kan skrive under på et felles innspill
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- HF bør i 2021 ha som mål om å ha et møte med fylkeskommunen hvor vi får
presentert oss godt (bedre enn sist?). Hvilke prosjekter vi har, medlemsmassen og
hvilke utfordringer vi har.

- HF bør i 2021 ha som mål å få til et bedre samarbeid med Gudbrandsdalen og
Valdres, da dette er avgjørende for den politiske påvirkningen

- HF bør i 2021 ha som mål å skape en god relasjon til aktuelle aktører i Hedmark som
kan/driver med folkemusikk, -sang eller dans (museer, arkiver, skoler, kulturskoler,
kommuner, fylkeskommune, festivaler).

- HF bør i 2021 ha som mål om å innhente nok innspill fra ulike medlemmer, utøvere
og aktører i folkemusikkmiljøet om hvilke struktur/organisering vi skal jobbe mot å få
(en ansatt i HF, en ansatt i en annen org…).

Vedtak:
Det ble ikke vedtatt noe i denne saken.

Sak 8. Lokallag

Presentasjon av saken
HF er en medlemsorganisasjon og et områdelag for alle de 13 lokallagene i Hedmark.
Hvordan skal vi best mulig være den ressursen medlemmene og lagene våre ønsker?

8.1. Søknadskurs
Både spørreundersøkelsen og medlemsmøte ytret ønske om kurs i søknadsskriving - både
selve søknadsskrivingen, en innføring i hvilke søknadsordninger man kan søke på og til
hva. Her har Innlandet musikkråd hatt sin kursserie, 10-15 deltakere. Disse har ikke vært
tilpasset folkemusikk-genren, men vært mer generelle. Disse kursene har vært gjennomført
digitalt som gjør at det har vært lav terskel for å delta, men for noen hever det terskelen for å
stille spørsmål. Hva skal vi gjøre med dette? Digitalt kurs ila våren 2021? Oppfølgingskurs
høsten 2021?

8.1. Vedtak:
HF formidler informasjon om støtteordninger og søknadsprosess som allerede ligger på
nettsida på e-post til lokallag. HF arrangerer et digitalt kurs om søknadsordninger og -tips i
løpet av året. HF skal oppfordre lokallag til å kontakte styret i HF hvis de trenger bistand i
søknadsprosessen.

8.2. Besøke lokallag
Vinteren 2019/2020 begynte vi å besøke noen lokallag og aktivitetslag i HF. Vi fikk besøkt
Elverum danselag, Hedmark danselag og Spellmannslaget Leik. Dette er tidkrevende, men
oppleves meningsfylt da både HF og lagene fikk fortalt hva de driver med, hvilke utfordringer
de har og vi fikk en god dialog. Det er flere lag som styret ikke får kontakt med, kanskje et
besøk hadde gjort at det er lettere å ha kontakt? Det å senke terskelen for å ta kontakt med
oss vil være en fordel slik at vi gjør det miljøet har behov for - ikke hva vi tror de trenger.
Dette vil bedre omdømmet til HF og knytte et tettere bånd mellom oss som områdelag og de
som lokallag og medlemmer. Skal vi ila våren 2021 besøke alle lokallag digitalt? Gjerne få
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laget til å samles og at vi er de eneste digitalt. Temaer vi bør ta opp? Bør man ringe hver
leder i forkant for å avtale, si noe om tanken med besøket og litt hva de bør forberede?

8.2. Vedtak:
HF har en intensjon om å besøke alle lokallag fysisk i løpet av 2022, så langt det lar seg
gjøre innenfor smittevernsreglene. HF gir også et tilbud til alle lokallag om et digitalt besøk
innen sommeren 2021.

8.3. Erfaringsoverføring fra lag til lag - et forum
Medlemsmøte ønsket et forum hvor de, på tvers av lag kunne dele erfaringer. Det var
spesielt knyttet til erfaringer rundt rekruttering til lagene. Hva tenker vi rundt dette?

8.3. Vedtak:
HF tar opp igjen initiativet til et forum i forkant av årsmøtet neste år.

8.4. Et felles arrangement i året
HF-stevnet har ikke vært arrangert siden 2014. Spørreundersøkelsen og medlemsmøte
avdekket ønske om et felles arrangement for miljøet i Hedmark. Det er ikke uttrykt et
spesifikt ønske om at det er HF-stevnet de ønsker gjeninnført, men en møteplass. Det er
flere enkeltpersoner som også savner en møteplass der man kan utveksle erfaringer og
tanker rundt miljøet. Ønsker vi å få i stand et slik type arrangement igjen?
Post-korona-arrangement kan være første arrangement i en ny tradisjon? Hvilken form skal
det være? Gudbrandsdalen har Gudbrandsdalskappleiken på rundgang, det var også
HF-stevnet - bør dette arrangementet også være på rundgang?

8.4. Vedtak:
Styret er positive til å avholde et slikt arrangement, men på grunn av korona avventes
planleggingen inntil videre.

8.5. Kommunikasjon til lokallag
Spørreundersøkelsen avdekker at styret bør kommunisere bedre til medlemmer og lag. Det
kan være hva styret gjør og informasjon om prosjektene til HF, til andre ting som er
relevante. Per i dag er Facebook hovedkanalen til HF, Instagram er mindre brukt, mens
nettsiden brukes til å kommunisere litt annet innhold enn på Facebook og Instagram.
Spørreundersøkelsen viser at flere ønsker at styret bruker e-post som en
kommunikasjonskanal, og den viser at flere ikke ønsker bruk av Facebook. Dette gjør at vi
ikke når ut til like mange medlemmer som vi ønsker, da Facebook er hovedkanalen. Bør
styret derfor bruke mer e-post? Bør referatene sendes ut på e-post til alle/alle ledere i lag?
Bør det være et månedlig nyhetsbrev fra HF til alle medlemmer? Hva bør kommuniseres til
ledere kontra medlemmer? Hva er det viktigst at vi kommuniserer?

8.5. Vedtak:
HF skal sende ut referater og aktuell informasjon til lokallag på e-post, som et nyhetsbrev.
Dette for å øke informasjonen ut fra oss på e-post - ikke bare ved bruk av sosiale medier.
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8.6. Verv
Spørreundersøkelsen tok for seg temaet verv. Flertallet ønsker ikke å ta på seg verv.
Hvordan kan styret motivere flere til å ta på seg verv? Både i områdelag, lokallag og
sentralt? Bør vi vise tydeligere hvordan vi jobber, slik at flere er kjent med det før de får en
telefon om de vil ta på seg verv? Det kan være å invitere til at medlemmer kan være med på
styremøter, stille spørsmål og høre på?

8.6 Vedtak:
Det ble ikke vedtatt noe i denne saken.

8.7. Møteserie
Leder-i-lag-samling digitalt
Søknadskurs digitalt
Rekrutteringsforum digitalt
Arrangørforum digitalt
Informasjon fra HF-samling digitalt

8.7 Vedtak:
Det ble ikke vedtatt noe i denne saken.

Sak 9. Rekruttering av nye lag og medlemmer

Presentasjon av saken
Høsten 2020 har HF aktivit tatt kontakt med lag som driver med folkemusikk i Hedmark, for å
høre om de ønsker å bli medlem. Vi har ikke klart å presentere en god pakke på hva vi kan
tilby hvis de blir medlemmer - både lag og medlemmer. Hva er i denne pakken?

Vedtak:
Det ble ikke vedtatt noe i denne saken.

Sak 10. Oppsummering og tiltak

Presentasjon av saken
Oppsummeringsvis skal vi se på vedtakene som er gjort i dag, hva som skal være med i
handlingsplanen og hva som blir veien videre for de ulike sakene.

- Er det punkter i spørreundersøkelsen/medlemsmøte vi ikke har sett på ila dagen?
- Skal vi sende ut et svar/resultat av spørreundersøkelsen?
- Skal vi ha en oppfølgende spørreundersøkelse om 1 år?
- Handlingsplan 2021
- Visjon/strategi

Vedtak:
Det ble ikke vedtatt noe annet her enn tidligere vedtak i møtet.
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Sak 11. Prosjektleder SPREK!

Presentasjon av saken
Nåværende prosjektleder i SPREK! har sagt opp fra 1.april 2021. Hva skal fremgangsmåten
være for å få på plass en ny?

Vedtak:
Ny prosjektleder etterlyses gjennom en åpen prosess der interesserte person bes melde
seg. Det vil ikke bli en formell søknadsprosess, men styret vil ta en vurdering over aktuelle
kandidater.

Sak 12. Regnskap

Presentasjon av saken
Regnskap 2020 legges frem.

Vedtak:
Regnskapet for 2020 er godkjent av styret.

Sak 13. Avslutning

Neste styremøte: årsmøte 20.mars.

Gjentar frister før årsmøte: 1.mars skal deler til årsmelding og regnskap være ferdig. Lørdag
6.mars skal saksliste og sakspapirer sendes ut, derfor må alle ha skrevet sine avsnitter til
handlingsplanen før 5.mars.

- Hvem blir med på årsmøte? Jeg må ha e-post for å invitere dere.
- Alle i styret blir i utgangspunktet med på årsmøte. Prosjektleder SPREK! har

ikke mulighet til å delta på møtet.

Søknadsfrist Sparebankstiftelsen Hedmark er 1.april. Vi har ikke planlagt første styremøte
etter årsmøte, før etter denne fristen. Til info til de som er ansvarlige for prosjekter som bør
søke denne ordningen.
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