
Referat 2021/03

Den 6. april 2021 ble det holdt styremøte i
Hedmark folkemusikklag på video.

Til stede
Anne Nilssen Bendik S. Qvam
Leif Ingvar Ranøien Gyda G. Tøraasen
Caspar Schärer
Herborg Oma

Fraværende
Ingrid A. Ottermo
Prosjektleder, SPREK!

Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: innkalling og saksliste er godkjent.

Sak 2. Godkjenning av referat

Vedtak: referat fra forrige styremøte er godkjent.

Sak 3. Konstituere styret

Presentasjon av saken
Leder og varaer er bestemt av årsmøte, men resten av vervene skal styret bestemme på
første styremøte etter årsmøte. Alle skal presentere sine forventninger til vervet,
arbeidsmengde og prioriteringer. Det skal presenteres ulike arbeidsoppgaver i de ulike
vervene. NB! De ulike prosjektene fordeles i neste sak - ikke knyttet til verv.

Diskusjon
Styret hadde en diskusjon der de selv kom med egne forventninger og ønsker til sitt verv.
Veteranen Leif Ingvar sa ja til å stille som nestleder, mens Gyda fortsetter å ta på seg å
skrive referater, men utad er det Caspar som registreres som sekretær og overtar
referatskriving hvis Gyda er forhindret fra å delta på et møte. Herborg går inn som
styremedlem mens Ingrid fortsetter som kasserer og Anne som leder.

Vedtak:
- Leder: Anne Nilssen
- Nestleder: Leif Ingvar Ranøien
- Kasserer: Ingrid A. Ottermo
- Sekretær: Caspar Schärer
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- Styremedlem: Herborg Oma
- Vara 1: Bendik S. Qvam
- Vara 2: Gyda G. Tøraasen

Sak 4. Informasjon til nytt styre

Presentasjon av saken
En innledende presentasjon av hvordan styret jobber.

Organisering
Styret organiserer arbeidet sitt på den måten at ulike styremedlemmer har ansvar for ulike
prosjekter. Det er selv opp til hvert enkelt medlem hvilke prosjekt de ønsker å ta ansvar for,
og til dels hva den ønsker å gjøre ut av prosjektet. Prosjektene er presentert i
handlingsplanen som årsmøte har vedtatt. Den ansvarlige skal på hvert styremøte
presentere status i prosjektet. Den ansvarlige må ikke gjøre alle arbeidsoppgaver selv, men
må sørge for å ha en god oversikt over hva som skal gjøres og kan eventuelt delegere
oppgaver.

Møteplan
Styret møtes rundt en gang i måneden - også varaer og prosjektleder i SPREK!. Det er
veldig effektivt å møtes på video, så dette er planen også i 2021/2022. Det er ikke planlagt
styremøte i juli og i desember, ellers planlegger styre neste styremøtedato på slutten av
hvert styremøte. Styremøtene varer i rundt to timer. Det kan komme oppdukkende
hastesaker og da tar vi ekstraordinære styremøter med de styremedlemmene som har
mulighet.

Handlingsplan og budsjett
På HFs årsmøte 20.mars 2021 ble det vedtatt en handlingsplan og et budsjett for
arbeidsåret 2021. Link til dette er her. Det forventes at alle setter seg inn i de ulike punktene
og da spesielt det prosjektet de selv er ansvarlige for.

Google Disk
Styret har sin mappestruktur i Google Disk. Her vil alle styremedlemmer få tilgang. Den er
strukturert på år og prosjekter/områder. I sakslistene vil det ligge linker til dokumenter i disse
mappene. Alle har mulighet til å endre alle dokumenter og opprette nye. Det forventes at alle
ser over dokumentene det er linket til i sakslista før hvert styremøte.

Mail
Hedmark folkemusikklag har to e-post-adresser. “leder@hedmark-folkemusikklag.no” og
“sprek@hedmark.folkemusikklag.no”. Her er det mulig å få tilgang hvis de ulike ønsker det,
slik at man kan sende e-post fra disse adressene og ikke sin private.

Nettside, Facebook og Instagram
Hedmark folkemusikklag har en egen nettside: www.hedmark-folkemusikklag.no. Denne kan
alle få tilgang til å redigere, men det er også lov å spørre om hjelp. HF har også egen
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Facebook-side og Instagram-konto. Det er ikke ønskelig at alle har tilgang, men alle er
velkomne til å bidra med innhold.

Styreweb
Det er styreweb som er medlemssystemet til FolkOrg og da HF. Her har alle en bruker og
dere vil få tildelt vervene i styret i HF der.

Brønnøysund
Ingrid melder nytt styre til Brønnøysundregistrene. Hun trenger personnummer.

Søknadsskriving
Dette området har en egen mappe utenfor årstallet i Google Disk. Her er det sortert på
søknader og rapporter og videre i årstall og prosjekt. I denne mappen er det en oversikt over
alle søknader som skal skrives, er sendt, midler utbetalt og rapport innsendt. Det er viktig at
alle oppdaterer denne oversikten slik at styret har god kontroll på søknader og rapporter, og
derfor også god kontroll på tilskudd. Det utbetales honorar for søknadsskriving.

Økonomi
Det er kun kasserer som har kontroll på bankkontoen til HF. Det betyr også at alt av
fakturaer må sendes til denne personen. Når dere sender inn søknader og lurer på om
midlene er utbetalt er det denne personen dere må spørre. Det samme når dere skal skrive
rapporter for deres prosjekt og trenger regnskap så er det kasserer som har denne
oversikten.

Vedtak: det er ikke noe vedtak i denne saken - kun til informasjon.

Sak 5. Fordeling av prosjekter

Presentasjon av saken
HFs prosjekter skal alle ha hver sin ansvarlig. Årets prosjekter vil være ut fra
handlingsplanen:

- Hedmark juniorspellmannslag (aktivitetslag)
- Kontaktperson mellom HF og musikalsk leder og foreldrekontakt
- Skrive søknader til drift av HJ og folkemusikkseminaret (rundt 4 stk i året)

- Hedmark danselag (aktivitetslag)
- Kontaktperson mellom HF og instruktør
- Muligens skrive noen søknader hvis ønske/behov (foreløpig ingen i året)

- Instruktørbank på nettsiden
- Kontakte aktuelle instruktører, legge ut navn og enkel kontaktinfo på nettside

- Notehefter
- Prosjektleder for produksjonen av 5 notehefter med tilhørende lydfiler
- Skrive søknader til prosjektet

- Lokallag
- Administrere aktivitetene som skal skje ila året

- Syng folkesang
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- Prosjektleder for XXX
- Skrive søknader for prosjektet

- Kommunikasjon
- Nettside, Facebook, Instagram
- E-post til lokallag
- Informere medier (radio, TV, aviser)
- Mediegruppe

- Økonomi (kasserer)
- Administrere alt av inn- og utbetalinger
- Kontrollere forbruk mot budsjett

- Politisk arbeid
- Sørge for at HF er involvert og inkludert i politiske prosesser
- Samarbeide med Innlandet musikkråd om folkemusikkens plass i fylket

- Rekrutteringsprosjektet SPREK! (egen prosjektleder som ikke er en del av styret)
- Egne oppgaver knyttet til drift av prosjektet

4.2 Diskusjon
Noen prosjekter (lokallag, instruktørbank og økonomi) ble fordelt. Saken tas opp igjen på
neste møte slik at representantene fra styret kan få mulighet til å sette seg inn i de ulike
prosjektene før de fordeles.

4.2 Vedtak:
Ansvarlige for de ulike prosjektene er:

- Hedmark juniorspellmannslag
- Hedmark danselag
- Instruktørbank på nettsiden Gyda
- Rekrutteringsprosjektet SPREK!
- Notehefter Anne
- Lokallag Leif Ingvar
- Syng folkesang
- Kommunikasjon
- Økonomi Ingrid
- Politisk arbeid

Sak 6. Saker fra sist møte

Sendte søknader
Bergesenstiftelsen - notehefter 18.03.2021 Anne

Sendte rapporter
Foreløpig ingen rapporter som skal sendes, da dette ofte er på slutten av året.

Svar på søknader
Kulturrådet - notehefter 90 000 kr Anne
Frifond kompetanse - SPREK! 10 000 kr Sigrid
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KOMP - folkemusikkseminaret 2021 10 000 kr Ingrid
KOMP - SPREK! 10 000 kr Sigrid
KOMP - Syng folkesang 7 500 kr Synnøve

Sak 7. Oppdatering på prosjekter

Rekrutteringsprosjektet SPREK!
Hva har skjedd siden sist?
Sigrid har sluttet som prosjektleder så vi trenger en ny. Saken tas opp på neste møte.

Hva skjer framover?
Det skal være en samling i Trysil ifm. SPREK-prosjektet, 24.-25.april. Anne har kontakt med
ansvarlig Hege Nylund slik at vi får på plass kontrakter og honorar for instruktører til
samlingen.

Notehefter til kulturskoler Anne
Hva har skjedd siden sist?
Det er utarbeidet en fremdriftsplan for prosjektet som Anne, Gyda og Leif Ingvar skal møtes
om neste uke.

Hva skjer framover?
Grovt sett vil fem felelærere bli kontaktet ila april og engasjementet, kontrakt er på plass før
sommeren, søknader til alle kommuner blir sendt før sommeren, materialet blir ferdig ila
høsten, grafisk profil kommer på plass før jul, trykking og innspilling blir rett over jul.

Kommunikasjon Gyda
Hva har skjedd siden sist?
Anne sender ut en mail til de som deltok på spørreundersøkelsen med resultater og hvilke
tiltak vi skal gjøre på bakgrunn av den.
Når referatet er klart sender vi ut nyhetsbrev med referat, informasjon om ny prosjektleder i
SPREK! og mulige datoer for søknadsskrivekurs.

Hva skjer framover?
Vi må fordele prosjektansvarlig eller dele opp kommunikasjonsoppgavene på neste møte.

Politisk arbeid Anne
Hva har skjedd siden sist?
Innlandet fylkeskommune inviterte til innspillsmøte for ny kulturstrategi for Innlandet. Anne
deltok fra HF. I forkant av dette var det kommunikasjon mellom Gudbrandsdalen
Folkemusikklag, FolkRekrutt og Camilla Granlien for å enes om noe å spille inn. Her har de
ulike sendt inn sine innspill direkte til fylkeskommunen. HF fikk FolkOrg til å sende et innspill
- det var et skikkelig bra innspill! Det ser dere her: FolkOrg sitt innspill

Hva skjer framover?
Kulturdepartementet skal komme med deres strategi for folkemusikk og folkedans ila våren.
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Her var HF med på innspillene som ble gitt felles og sendte inn et eget. Denne strategien går
også til fylkeskommunen i deres arbeid med kulturstrategien for Innlandet. HF skal følge opp
at dette blir med og gi flere innspill ila våren og sommeren. Fylkeskommunens kulturstrategi
blir sendt ut på høring til sommeren.

Lokallag Leif Ingvar
Hva har skjedd siden sist?
Søknad fra Elverum danselag behandles på neste styremøte.
Leif Ingvar har kontakt med Søndre Finnskogen. De er i prosess, men avventer noe pga
korona som gjør at de ikke får møttes. Folldal Toradergruppe kan muligens tenke seg å bli
med som lokallag, men ønsker å vente til det skjer mer aktivitet i laget når smittesituasjonen
bedrer seg.

Hva skjer framover?
Leif Ingvar skal sette opp datoer for søknadskurs og skal ellers følge opp utover våren og
sommeren.

Hedmark danselag Anne
Hva har skjedd siden sist?
Intet nytt pga. koronasituasjonen.

Hva skjer framover?

Hedmark juniorspellmannslag Ingrid
Hva har skjedd siden sist?
Det er tenkt et dagsseminar i juni, men avventer for å se om smittesituasjonen tillater det.

Hva skjer framover?

Syng folkesang Synnøve
Hva har skjedd siden sist?
Ikke planlagt noe foreløpig. Prosjektansvarlig avtales på neste møte.

Hva skjer framover?

Økonomi Ingrid
Hva har skjedd siden sist?
Ingen store hendelser. Ingrid har kontroll.

Hva skjer framover?

Instruktørbank Agnar
Hva har skjedd siden sist?
Gyda tar over som leder for prosjektet.
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Hva skjer framover?
Gyda tar kontakt med Agnar for å videreføre prosjektet om instruktørbanken.

Sak 8. Søknader og rapporter framover

Rapporter
Dextra/FolkOrg (kvartal), SPREK! 50 000 kr 01.04.2021 Sigrid
Dextra/FolkOrg (kvartal), SPREK! 50 000 kr 01.08.2021 Sigrid
Dextra/FolkOrg (kvartal), SPREK! 50 000 kr 01.11.2021 Sigrid
Innlandet fylkeskommune, SPREK! 40 000 kr 15.11.2021 Sigrid
Innlandet fylkeskommune, HJ + seminar 50 000 kr 15.11.2021 Ingrid
Dextra/FolkOrg (årsrapport), SPREK! 50 000 kr 15.12.2021 Sigrid
Sff, notehefte 10 000 kr 31.12.2021 Anne
Sff, SPREK! 25 000 kr 31.12.2021 Sigrid
Sff, folkemusikkseminar 10 000 kr 31.12.2021 Ingrid
Sparebankstiftelsen Hedmark, notehefter 100 000 kr 31.12.2021 Anne

Søknader
Kulturrådet, driftstilskudd ? Anne
Bergesenstiftelsen, SPREK! 07.05.2021 Sigrid
Bergesenstiftelsen, notehefter 07.05.2021 Anne
FolkOrg, momskompensasjon August Ingrid

Sak 9. Avslutning

Neste styremøte: 26.april klokken 1930 på video.
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