
Referat 2021/04

Den 26.april 2021 ble det holdt styremøte i
Hedmark folkemusikklag på video.

Til stede
Anne Nilssen, leder Herborg Oma, styremedlem
Ingrid A. Ottermo, kasserer Gyda G. Tøraasen, vara
Caspar Schärer, sekretær Bendik S. Qvam, vara

Fraværende
Leif Ingvar Ranøien, nestleder
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. Saker fra sist møte

Til info
FolkOrg avholdt sitt landsmøte digitalt 17.april. Fra Hedmark stilte Jarl Eivind Løvik fra
Spellmannslaget Leik, Thor Herman Bøhle fra Bygdedanslaget i Hamar, Hege Nylund,
Øyvind Kvile fra Trysil-Knut Dans og spellmannslag, og Solveig Brekke Hauknes fra
#Hedmark. Ingen fra HF stilte.

Registrering i Brønnøysund er innsendt. Bekreftelse på mottatt innsending er mottatt, men
styret er ikke registrert ennå.

Sak 4. Oppdatering på prosjekter

Rekrutteringsprosjektet SPREK!
Hva har skjedd siden sist?
Det ble arrangert ei helgesamling i Trysil i helgen som var, 24. - 25. april. Martin Myhr og
Else myhr var instruktører og spelemenn. Trysil-Knut Dans og spellmannslag var lokal
arrangør og arrangementet var på Trysil ungdomsskole. 11 barn deltok på opplegget som
var lørdag kl 1300-1700 og søndag kl 1100-1500.
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Hva skjer framover?
Det skal ansettes en ny person i prosjektet SPREK! siden forrige prosjektleder har sluttet. Se
sak nr. 5 lenger ned.

Notehefter til kulturskoler Anne
Hva har skjedd siden sist?
Anne, Leif Ingvar og Gyda har hatt møte og planlagt gjennomføringen av prosjektet.
HF har budsjett til å lage 5 hefter, trykke og spille inn disse. Så blir det er kostnadsspørsmål
om man har råd til å spille inn med instruksjonsvideoer.
Se referat og fremdriftsplan her.

Hva skjer framover?
Ringe fem aktuelle felespillere til å ta på seg innhold i hvert sitt hefte.

Kommunikasjon Gyda
Hva har skjedd siden sist?
Det har vært stille på kommunikasjonsfronten den siste måneden med unntak av noen
facebook-poster.

Hva skjer framover?
Nyhetsbrev til lokallag på e-post.
Referat fra styremøte legges ut på nettside og deles på facebook. Det vil også være med i
nyhetsbrevet som sendes ut på mail.

Politisk arbeid Anne
Hva har skjedd siden sist?
FolkOrg forteller at de fortsatt venter på Kulturdepartementets strategi for folkemusikk og
folkedans.

Hva skjer framover?
Innlandet fylkeskommunes kulturstrategi kommer ut på høring juni-august 2021. HF bør lese
over å gi innspill.

Lokallag Leif Ingvar
Hva har skjedd siden sist?
Leif Ingvar var ikke tilstede på møtet, men det har ikke skjedd noe nytt i prosjektet som styret
vet om.

Hva skjer framover?

Hedmark danselag Anne
Hva har skjedd siden sist?
Intet nytt. Hedmark danselag venter til koronarestriksjonene er over.

Hva skjer framover?
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Hedmark juniorspellmannslag Ingrid
Hva har skjedd siden sist?

Hva skjer framover?
Ingrid følger opp og melder fra hvis hun hører noe mer om folkemusikkseminaret som
muligens skal avholdes i juni 2021.

Syng folkesang Synnøve
Hva har skjedd siden sist?
Vi har fått forespørsel fra Eli Storbekken om midlene til et Syng folkesangkurs som skulle
vært avholdt på Tolga i stedet kan brukes til folkesantimer i grunnskolen på samme sted.

Vedtak
Styret godtok dette og bevilger derfor inntil 4 000 kr inkludert reise til Eli Storbekken for å ha
folkesangtimer på grunnskolen på Tolga - som en del av Syng folkesang-prosjektet. Eli blir
bedt om å levere faktura og en oppsummering av tiltaket etter det er gjennomført, hvor vi
trenger informasjon til rapportering av prosjektet.

Økonomi Ingrid
Hva har skjedd siden sist?
Digitalt regnskapssystem er egen sak under.

Hva skjer framover?

Instruktørbank Gyda
Hva har skjedd siden sist?
Gyda (ny prosjektleder) har kontaktet Agnar (tidligere prosjektleder) for å få oversikt over
hva som er gjort i prosjektet hittil. Navnelister har blitt overlevert, men det må gjøres en jobb
for å få mer oversikt og få innspill til flere navn på lista som kan kontaktes.

Hva skjer framover?
Gyda fortsetter arbeidet for å få oversikt og spør medlemmene i styret om forslag å få forslag
til flere personer som kan kontaktes. Lista med navn vi har til nå kan legges ut.

Sak 5. Ny prosjektleder i SPREK!

Presentasjon av saken
Vi må få engasjert en ny prosjektleder i rekrutteringsprosjektet SPREK!. Anbefaling fra
forrige prosjektleder er at denne er på plass ila mai.

Tiltak:
- Legge ut en post på facebook om tips
- Sende ut mail til alle lokallag om tips
- Lage en liste over aktuelle og spørre
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Vedtak
Anne lager en facebook-post og en tilsvarende mail for å rekruttere kandidater, samt et
dokument der medlemmene i styret kan skrive ned forslag til personer som kan være
aktuelle. Det gjennomføres et ekstraordinært styremøte når aktuelle kandidater er klare.

Sak 6. Søknad fra Elverum danselag

Presentasjon av saken
Se søknad og budsjett her. Søknadssum 10 000 kr.

Diskusjon
Styret diskuterte litt rundt avklaringer av selve søknaden, men synes det er et positivt tiltak
og flott at de tar initiativ til aktivitet i en utfordrende periode som koronatiden er.

Vedtak
Styret i HF vedtar bevilgning av 10.000 kroner til aktiviteten det er søkt om, der midlene tas
fra SPREK!-budsjettet, med forbehold nedfelt i tilsagnsbrevet. Beløpet utbetales etter avtale.

Sak 7. Nord-Østerdal juniorspellmannslag

Presentasjon av saken
Caspar presenterer saken om Nord-Østerdal juniorspellmannslag.

Videre arbeid
Styret er positive til at det dannes et juniorspellmannslag i Nord-Østerdalen.
Caspar tar kontakt med aktuelle ressurspersoner i Nord-Østerdal og forsøker å få til et møte
med aktuelle personer. Det må gjøres et arbeid før neste styremøte for å konkretisere
prosjektet både med tanke på budsjett, øvingslokaler med videre. Det er ønskelig at HF på
sikt formelt informerer om prosjektet slik at det fremgår at prosjektet vil gjennomføres.
Kulturskoler pleier å sende ut sine høst-programmer i juni, så vi må henge på så vi får til det.

Sak 8. Regnskapssystem

Presentasjon av saken
Digitalt, enkelt system. Innføres ila året, så det er lett å ta over. Fiken?

Vedtak
Regnskapssystemet tas opp igjen på neste møte.

Sak 9. Fordeling av prosjekter

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

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

- Nord-Østerdal juniorspellmannslag
- Caspar

- 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
- Gyda

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

- Lokallag
- Administrere aktivitetene som skal skje ila året
- Leif Ingvar

- Syng folkesang
- 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
- Ingrid

- 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 Vedtak:
Saken tas opp igjen til neste, da flere av sakene over tok lenger tid enn beregnet.
Ansvarlige for de ulike prosjektene er:

- Hedmark juniorspellmannslag
- Nord-Østerdal juniorspellmannslag
- Hedmark danselag
- Instruktørbank på nettsiden - Gyda
- Rekrutteringsprosjektet SPREK!
- Notehefter - Anne
- Lokallag - Leif Ingvar

Hedmark folkemusikklag
Nettside: www.hedmark-folkemusikklag.no Telefon: 948 61 794

Mail: leder@hedmark-folkemusikklag.no Org. nr.: 984 35 0872

Mail SPREK!: sprek@hedmark-folkemusikklag.no

http://www.hedmark-folkemusikklag.no
mailto:leder@hedmark-folkemusikklag.no
mailto:sprek@hedmark-folkemusikklag.no


- Syng folkesang
- Kommunikasjon
- Økonomi - Ingrid
- Politisk arbeid

Sak 10. 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
KOMP, folkemusikkseminar 10 000 kr 15.12.2021
KOMP, Syng folkesang 7 500 kr 15.12.2021
KOMP, SPREK! 10 000 kr 15.12.2021
Frifond kompetanse, SPREK! 10 000 kr 15.12.2021
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 11. Avslutning

Neste styremøte: 25.mai kl 19.30.
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