
Referat 2021/05

Den 25.mai 2021 ble det holdt styremøte i
Hedmark folkemusikklag på video.

Til stede
Anne Nilssen, leder Herborg Oma, styremedlem
Leif Ingvar Ranøien, nestleder Gyda G. Tøraasen, vara
Ingrid A. Ottermo, kasserer
Caspar Schärer, sekretær

Fraværende
Bendik S. Qvam, vara
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

Ingen saker

Sak 4. Oppdatering på prosjekter

Rekrutteringsprosjektet SPREK! Sigrid
Hva har skjedd siden sist?
“Ny prosjektleder”-post er lagt ut på hjemmesiden vår, sendt ut til lag på e-post, lagt ut på
Facebook og på Instagram 14.mai. Det er også delt på Facebook 18. og 22.mai i tillegg. Det
har ikke kommet inn noen forslag eller kandidater som ønsker å ta på seg jobben.
Sluttsamtale med Sigrid er ikke gjennomført.

Hva skjer framover?
Forslag til at vi tar en ringerunde til aktuelle personer. I første omgang for å få aktuelle navn
på blokka. Et par navn ble foreslått i møtet. Vi må ha på plass en koordinator veldig snart.
Det viktigste er å få ut et program til kommunene før sommeren slik at man rekker å
koordinere det i skoleplanene.
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Notehefter til kulturskoler Anne
Hva har skjedd siden sist?
Se fremdriftsplan her.
Egen sak under om økonomi.

Hva skjer framover?
I henhold til fremdriftsplanen er neste steg å ringe de 5 personene i prosjektet. Leif Ingvar og
Gyda bistår ved behov. Kontrakter må på plass.

Kommunikasjon Gyda
Hva har skjedd siden sist?
Vi har sendt ut det første nyhetsbrevet med referat og litt info. Nyhetsbrevet inneholdt referat
fra de to foregående møtene.

Hva skjer framover?
Vi sender ut ny mail med nyhetsbrev etter dette styremøtet. Kommunikasjon skal fordeles
som eget prosjekt.

Politisk arbeid Anne
Hva har skjedd siden sist?
Fylkeskommunens hovedutvalg for kultur har hatt en sak om folkedans i Innlandet oppe på
sine møter flere ganger det siste året. Det er i utgangspunktet FRIKAR i Valdres som har fått
det opp til en sak og et prosjekt, men det vris nå til å gjelde hele Innlandet. Se
saksdokument her. Prosjektet er stort og det er blant annet satt av 2 millioner kroner til
forprosjektet.

Hva skjer framover?
Vi må melde oss på til å være med i referansegruppa når Innlandet fylkeskommune skal
prosjektere dans i Innlandet. I den forbindelse har Anne begynt på en mail til Terje Kongsrud
i fylkeskommunen for å si at HF ønsker å sitte i referansegruppa. Referansegruppa er
planlagt startet opp til høsten.

Innlandet fylkeskommunes kulturstrategi kommer ut på høring juni-august 2021. HF må gi
innspill. Vi har foreløpig ikke hørt noe mer fra fylkeskommunen.

Lokallag Leif Ingvar
Hva har skjedd siden sist?
E-post om digitale besøk ble sendt ut 6.mai til alle lokallag. Tilbakemeldingene er:

- Bygdedanslaget i Hamar: har ikke øvinger, oppstart 8.sept - kan være aktuelt med
besøk til høsten

- Trysil-Knut Dans og spellmannslag: vil ha besøk, 5.-6.juni er aktuelle dager, eventuelt
et styremøte i juni

- Spellmannslaget Leik: ikke behov eller egnet på video for deres del. Ønsker et fysisk
besøk til høsten hvis det lar seg gjøre. Har hatt et par øvinger nå, med maks 10
deltakere
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- Toraderjutulan: noe hektisk vår. Ønsker å vente med besøk til september 2021

Hva skjer framover?
Kort: hva ønsker vi å si til lagene når vi er på besøk?

- Vi bør fortelle hva HF kan bidra med, for eksempel at HF kan gi tilskudd til aktivitet.
- HF kan vise at vi sentralt kan være til nytte for lokallagene.
- I tillegg til en kort presentasjon om hva styret driver med.

Søknadskurs?
Det er ikke planlagt noe kurs foreløpig. Det kan være lurt å knytte kurset opp mot en
søknadsfrist. Neste store søknadsfrist er 1. oktober. Det kan derfor være aktuelt å planlegge
i kurset i forkant av det. Det kan være mulig å leie inn en kursholder fra Musikknettverk
Østlandet (MØST).Momskompensasjon: det er mulig for ulike lag å søke om
momskompensasjon. Det kan være aktuelt å tipse lagene om dette da prosessen for
kompensasjon er ganske enkel.

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

Hva skjer framover?

Hedmark juniorspellmannslag Ingrid
Hva har skjedd siden sist?
Det har ikke vært noen øvinger denne våren. Folkemusikkseminar utsettes til januar 2022 for
det vil være viktig for rekruttering. Øvinger blir iverksatt så snart som mulig etter skolestart.
Ny foreldrekontakt kommer på plass når det blir en større base med foreldre.

Hva skjer framover?
Venter på grunn av korona-situasjonen i håp at det kan skape noe mer aktivitet og mulighet
for rekruttering.

Nord-Østerdal juniorspellmannslag Caspar
Hva har skjedd siden sist?
Møte med Olav Lilleeggen og Olav Kjernmoen 4. mai. Begge tar oppgaven som instruktør i
spellmannslaget.

Hva skjer framover?
Vi ønsker å legge opp til øvelse en lørdag pr. måned, med oppstart høsten 2021.
For å få mer midler kan følgende søknadsordninger være aktuelt for prosjektet:
- Norsk senter for folkemusikk og folkedans: små raske - søknadssum opp til 15. 000 kroner,
løpende frist.
- Innlandet fylkeskommunen, frist i november.
- Norsk Musikkråd: KOMP, søknadsfrist i januar.
- FolkOrg: rekrutteringsstønad, søknadsfrist til våren.
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Syng folkesang Synnøve
Hva har skjedd siden sist?
Intet nytt.

Hva skjer framover?
Det blir kurs med Eli Storbekken på skoler i Tolga i juni.

Økonomi Ingrid
Hva har skjedd siden sist?
Fakturaer fra SPREK!-samling i april har kommet inn (leie av lokaler, instruktør og andre
utgifter).

Hva skjer framover?
Se videre på digitalt regnskapssystem.

Instruktørbank Gyda
Hva har skjedd siden sist?
Prosjektleder har fått over oversikt over de ulike dokumentene tilknyttet prosjektet. Agnar
som hadde prosjektet tidligere er blitt kontaktet for å få tilgang til tidligere utsendt mail.
Personer på forslags-lista er blitt kontaktet. Den foreløpige lista er lagt ut på nett, men ikke
promotert ennå.

Hva skjer framover?
Gyda fortsetter å ta kontakt med aktuelle personer. Lista oppdateres og promoteres i august
da det forhåpentligvis blir mer aktuelt å arrangere kurs og seminarer.

Sak 5. Fordeling av prosjekter

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)

- 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
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- 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
- Egen prosjektleder utenfor styret (se sak nr. 4)

Diskusjon
Anne og Herborg tar en prat om prosjektene “Syng folkesang” og “Kommunikasjon”.

Vedtak:
Ansvarlige for de ulike prosjektene er:

- Hedmark juniorspellmannslag Caspar
- Nord-Østerdal juniorspellmannslag Caspar
- Hedmark danselag Ingrid
- Instruktørbank på nettsiden Gyda
- Rekrutteringsprosjektet SPREK! Egen prosjektleder rekrutteres, sak 4
- Notehefter Anne
- Lokallag Leif Ingvar
- Syng folkesang
- Kommunikasjon
- Økonomi Ingrid
- Politisk arbeid Anne

Sak 6. Søknader og rapporter framover

Rapporter
Dextra/FolkOrg (kvartal), SPREK! 50 000 kr 01.04.2021 Sigrid
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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 7. Avslutning

Neste styremøte: 17.juni kl 19.30.
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