
Protokoll årsmøte 2021

Den 20.mars 2021 ble det holdt årsmøte i
Hedmark folkemusikklag på Teams.

Tilstede:
Hedmark danselag Per Kristian Taug
#Hedmark Kari Nilssen
Bygdedanslaget i Hamar Thor Herman Bøhle
Elverum danselag Lisbeth Jensstad
Elverum danselag Oddbjørn Kleppen
Nord-Østerdal spellmannslag Caspar Schärer
Rendalen Spellmannslag Tove Hagen
Spellmannslaget LEIK Jarl Eivind Løvik
Toraderjutulan Knut Lilleeggen
Trysil-Knut dans- og spellmannslag Hege Nylund
Østerdølenes spellmannslag Gunnar Blikstad
FolkOrg Hilde Reitan (observatør)

Fra styret:
Leder Anne Nilssen
Nestleder Leif Ingvar Ranøien
Kasserer Ingrid Almlid Ottermo
Sekretær Gyda Gaarder Tøraasen
Styremedlem Synnøve Brøndbo Plassen
Vara Agnar Olsen
Vara Bendik Smedåsgjelten Qvam

Sak 1. Valg av møteleder to referenter og to til å skrive under møtebok
sammen med møteleder
Møteleder: Anne Nilssen
Referent: Leif Ingvar Ranøien
Referent: Kari Nilssen
Underskriver møtebok: Hege Nylund
Underskriver møtebok: Gunnar Blikstad

Vedtak: alle enstemmig valgt.
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Sak 2. Årsmelding
Leder gikk gjennom årsmeldingen.

Kommentarer:
Veldig fin og godt oppsummert årsmelding! Styret har jobbet godt med det politiske arbeidet
deriblant arbeid med Kulturdepartementets folkemusikk-strategi. Styret ble også berømmet
for å hente inn betydelige midler til rekrutteringsarbeid.
FolkOrg berømmet styret for godt og strukturert arbeid - et eksempel til etterfølgelse.
FolkOrg har også sendt innspill til folkemusikk-strategien - og også lagt vekt på det regionale
leddet.

Vedtak: årsmelding 2020 enstemmig vedtatt.

Sak 3. Regnskap
Kasserer gikk gjennom regnskapet og revisorerklæringen.

Kommentarer:
Nytt styre bør vurdere om noe av innestående på konto bør flyttes over til en konto med
bedre vilkår.
Det ble bedt om en begrunnelse for hvorfor styret ønsket å endre logoen til HF. Styret svarte
med at logoen har stått seg i mange år. Styret ønsket et mer moderne design - og ikke minst
å kunne få egne logoer til prosjektene SPREK! og Syng folkesang.

Vedtak: regnskap 2020 enstemmig vedtatt.

Sak 4. Budsjett og handlingsplan
Styret gikk gjennom budsjett og handlingsplan.

Kommentarer:
Handlingsplan - gjennomgang v/leder:
Det er viktig med kurs i søknadsskriving! Det er en del tilskudd å hente. Det er litt jobb med
det, men det er lønnsom bruk av tid. Må annonseres godt.
Styret fikk skryt for en flott handlingsplan og stor aktivitet! Det er viktig at det jobbes mot en
lønnet medarbeider! Spesielt viktig for synlighet av folkemusikken og det politiske arbeidet
for å bedre vilkårene for folkemusikken i Hedmark.
Gode tiltak innenfor folkesang! Det er derfor viktig å vise fram den lokale folkesangen slik at
den blir mer kjent!
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Budsjett - gjennomgang v/kasserer:
Fantastisk med så store bevilgninger til notehefter. Hvordan skal disse brukes? Leder
informerte noe mer om notehefte-prosjektet. Lydfiler og video er viktig for de som ikke kan
noter. Og dessuten kan en slått bære preg av lokale varianter.

Vedtak: budsjett og handlingsplan 2021 enstemmig vedtatt.

Sak 5. Kontingent
Styret la fram forslag om at kontingenten forblir uendret.

Kommentarer:
Hva gjør FolkOrg for å få med de medlemmene som mottar faktura for kontingent, men som
ikke betaler? Kan FolkOrg ta kontakt med lokallagene om dette? Lokallagene får ei liste fra
FolkOrg over de som har betalt kontingent - det er opp til lokallaget og purre sin medlemmer.
Har styret vurdert en egen kontingent for pensjonister?
Styret bruker de grupperinger som FolkOrg opererer med, men tar det med seg til vurdering.

Vedtak: kontingent for medlemmer forblir uendret i 2021 og 2022 som i 2020. Kontingent for
lag forblir uendret i 2021 som i 2020. Enstemmig vedtatt.

Sak 6. Innkomne forslag
Styret la fram forslag til vedtektsendring etter anmodning fra årsmøte 2020 om å endre
bruken av ordet revisor i vedtektene til HF. I dag står dette under paragraf 6: "Årsmøtet
velger 2 revisorer som har funksjonstid i ett år". Styret foreslår dette til endring: "Årsmøtet
velger to personer som har funksjonstid i ett år til å revidere regnskapet".

Kommentarer: ingen kommentarer.

Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Sak 7. Valg i følge paragraf 6
Valgkomiteen v/Gunnar Blikstad la frem innstillingen fra valgkomiteen:

Styret:
Leder: Anne Nilssen (gjenvalg, 1 år)
Styremedlem/nestleder: Leif Ingvar Ranøien (ikke på valg, 1 år gjenstår)
Styremedlem/kasserer: Ingrid Almlid Ottermo (ikke på valg, 1 år gjenstår)
Styremedlem: Herborg Oma (ny, 2 år)
Styremedlem: Caspar Schärer (ny, 2 år)
Varamedlem: Bendik Smedåsgjelten Qvam (gjenvalg, 1 år)
Varamedlem: Gyda Gaarder Tøraasen (ny, 1 år)
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Valgkomite:
Leder: Trygve Liahagen (ikke pS valg, 1 Sr gjenstSr)
Medlem: Gunnar Blikstad (ikke pS valg, 2 Sr gjenstSr)
Medlem: Lisbeth Jensstad (ny, 3 Sr)
Varamedlem: Eline Holt Palerud (1 Sr)

To personer til S revidere regnskapet:
Ellen Grambo Senderud (gjenvalg)
Sofie Aroe Lange (gjenvalg)

Kommentarer:
Leder berommet valgkomiteen for godt og raskt arbeid! Arsmote mente valgkomiteeen har
sorget for bra representasjon bSde geografisk, kjonn og alder!

Vedtak: alle ble enstemmig valgt. Det er vansketig S fS til “valgt ved akklamasjon” ndr mote
er digitalt - derfor kun enstemmighet.

Sak 8. Avslutning
Leder takket av de to som gSr ut av styret - de har mottatt blomster for sin innsats.
Sigrid Stubsveen slutter ogsS i SPREK ila mars 2021 og styret skal finne en ny prosjektleder.
Styret oppfordret alle til S komme med forslag.

Herborg Oma og Caspar Scharer ble onsket velkommen til styret! Og styret ble takket for
godt arbeid i 2020!

Avsluttende kommentar fra FolkOrg: Gratulerer med vel gjennomfort Srsmote! Det ser veldig
bra ut for framtiden ogsS! FolkOrg inviterer alle til det digitale Landsmotet i slutten av april.
FolkOrg sendte ogsS en oppfordring om S soke arrangementsstotte til mindre arrangement i
2021, som det er mulig S gjennomfore nSr Landskappleik og Landsfestival ikke kan det.
Glad for S kunne delta og oppleve et godt gjennomfort mote!

Flere takket for et godt mote i chatten etter at mote ble avsluttet.

Underskrivere av moteboka:

Sted/dato: Sted/dato: Sted/dato:
Lofen, 22.mars

Anne Nilssen Gunnar Blikstad

Nettside:
Mail:
Mail SPREK!:
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Drammen, 22.03.21


