
Referat 2021/06

Den 17.juni 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 Bendik S. Qvam, vara
Caspar Schärer, sekretær

Fraværende
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
Bendik og Anne var på FolkOrgs lokallagskaffe 3.juni.

- HF fikk presentert hva vi jobber med og fikk høre hva andre lag jobber med.
- FolkOrg informerte om FolkLeiarUng, folkedansen og folkemusikkens dag i 2022,

AdventFolk, folkemusikk-skikk og nye nettsider.
- HF anbefaler alle lokallag å bli med på dette neste gang det arrangeres (høst 2021).

Syng folkesang-kurs på Tolga skulle blitt blir holdt i juni, men blir utsatt til uke 34 (august).
Rapport fra Sigrid Stubsveen og Anders Lillebo for tilskudd til plateutgivelse høsten 2020 er
mottatt.
Søknad til Nord-Østerdal juniorspellmannslag er sendt inn til SFF, små raske (søknadssum
15 000 kr).
Til FolkOrgs prosjekt FolkLeiarUng har styret besluttet å betale deltakeravgiften på 500 kr
per pers. for alle som blir med på prosjektet fra Hedmark. Se mer om prosjektet her.

Sak 4. Retningslinjer på tilsagn fra HF

Presentasjon av saken
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HF får flere søknader om støtte i løpet av et år, og det har foreløpig blitt gitt støtte til alle.
Størrelsen på tilsagnet varierer, men styret har prøvd å gi like summer til like prosjekter. En
tanke var å formalisere dette ved å lage enkle retningslinjer til styret.

Momenter ved vurdering av støtte fra HF
HFs formål og strategi, HFs økonomi, omfang på aktiviteten/prosjektet f.eks antall deltakere,
behov for å støtte for å få ønsket aktivitet i gang/videreført, prosjektets innsats for å skaffe
finansiering fra ulike kilder. Næringsvirksomhet støttes ikke.

Vedtak
Styret i HF har vedtatt følgende føringer for vurdering av søknader:
Søknader til aktiviteter prioriteres. For utgivelser (CDer, bøker, notehefter etc.) settes det et
øvre tak på 7000 kroner per prosjekt. Styret kan i unntakstilfeller, med tungtveiende grunner,
velge å gå over oppsatt tak. Fra og med 17. juni 2021, utbetales prosjektmidler etter
rapportering av utført prosjekt.

Sak 5. Søknad fra Synnøve Brøndbo Plassen

Presentasjon av saken
Se søknad og budsjett her.
Søknadssum 7 000 kr til plateinnspilling.

Vedtak
Styret synes dette er et godt prosjekt som sammenfaller med vurderingskriteriene. Prosjektet
innvilges med 7000 kroner. Sum betales ut etter mottatt prosjektrapport.

Sak 6. Søknad fra Eli Storbekken

Presentasjon av saken
Se søknad og budsjett her.
Søknadssum 7 000 kr til plateinnspilling.

Vedtak
Styret synes dette er et godt prosjekt som sammenfaller med vurderingskriteriene. Prosjektet
innvilges med 7000 kroner. Sum betales ut etter mottatt prosjektrapport.

Sak 7. Økonomi notehefte-prosjekt

Presentasjon av saken
Se budsjett her. Video til notehefte:

- Se eksempler fra Folk Music Academy her: https://www.thefolkmusicacademy.com/
- Se eksempler Talik her: https://www.talik.no/video.274283.no.html

Vi bør ta avgjørelsen om videoer eller ikke før sommeren, da selskap som skal spille inn må
bookes.
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Vedtak.
Styret i HF har besluttet at prosjektet igangsettes med utforming og videoinnspilling av alle
fem heftene. Det tas stilling til trykk av heftene fortløpende etter svar på sendte søknader om
pengestøtte til prosjektet.

Sak 8. Oppdatering på prosjekter

Rekrutteringsprosjektet SPREK! Sigrid
Hva har skjedd siden sist?
Vi mangler fremdeles en prosjektleder.

Hva skjer framover?
Styret jobber med rekruttering av ny prosjektleder.

Notehefter til kulturskoler Anne
Hva har skjedd siden sist?
Se fremdriftsplan her. Se også sak nr. 7.

Hva skjer framover?
Utarbeide kontrakter og kontakte aktuelle personer.

Kommunikasjon Anne/Gyda
Hva har skjedd siden sist?
HF har fortløpende postet og delt aktuelle innlegg på facebook. Nyhetsbrev med referat og
eventuelle aktuelle saker sendes ut på mail til lokallagene.

Hva skjer framover?
HF fortsetter å poste innlegg på facebook og sende ut nyhetsbrev. Aktuelle tips mottas med
takk.

Politisk arbeid Anne
Hva har skjedd siden sist?
Innlandet fylkeskommunes 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 som skal “avklare den videre satsing innen folkemusikk i Innlandet”. Anne, som
leder i Hedmark folkemusikklag, er spurt om å sitte i referansegruppen for forprosjektet
sammen med kultursjef i Nord-Aurdal kommune, daglig leder i Valdres
Folkemusikkarrangement AS, FRIKAR/LEUG AS, Kultivator AS, Norsk senter for
folkemusikk og folkedans, Martin Myhr, leder i Gudbrandsdal folkemusikklag og Terje
Kongsrud fra Innlandet fylkeskommune. Første møte ble holdt 16.juni. Referat finner du her.

Hva skjer framover?
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HF bidrar videre i referansegruppen til prosjektet Dans i Innlandet.
Innlandet fylkeskommunes kulturstrategi har ut på høring og HF skal gi innspill.

Lokallag Leif Ingvar
Hva har skjedd siden sist?
Alvdal Spell- og danselag: ønsker gjerne et fysisk besøk til høsten. De begynner øvinger fra
slutten av august. Vi tar kontakt når det nærmer seg. Trysil-Knut Dans- og spellmannslag
ønsker et besøk fra HF til høsten.
Vi har mottatt oppdateringer fra Spellmannslaget Leik, Trysil-Knut Dans- og spellmannslag
og Olav Sæta. Disse kan ses her (spør oss om tilgang om du ønsker å se dokumentet:
leder@hedmark-folkemusikklag.no).

Hva skjer framover?
Det blir arrangert kurs i søknadsskriving for alle medlemslag og medlemmer i uke 33.
Nærmere dato blir bekreftet.

Hedmark danselag Ingrid
Hva har skjedd siden sist?
Ingen aktivitet siden sist.

Hva skjer framover?
Vi håper på mer aktivitet fremover.

Hedmark juniorspellmannslag Caspar
Hva har skjedd siden sist?
Snakket med Marit Westling og fått info om laget. Liten/ingen aktivitet hittil i år pga corona.

Hva skjer framover?
Generasjonsskifte i laget, flere eldre som nå går ut. Mye nyrekruttering, så usikkert hvor
mange som blir med. Det blir trolig 3 øvelser til høsten
Det legges opp til folkemusikkseminar 3. helga i januar, som vanlig. I Løten eller kankje
Rendalen.

Syng folkesang Herborg
Hva har skjedd siden sist?
Skjedd lite den siste tiden, pga corona. Vi har i starten av 2021 hatt en digital kursserie på
Hedmark folkemusikklag sin side på Facebook. Vi har lagt ut flere videoer av Margrete
Nordmoen.

Hva skjer framover?
Syng folkesang-kurs på Tolga skulle blitt holdt i juni, men blir utsatt til uke 34 (august).
Hvis smittesituasjonen gir rom for det, regner vi med “normal drift” med 4 “Syng Folkesang”
-arrangementer årlig. Vi har også planer om å få “Syng Folkesang” inn i videregående
skolenes musikklinjer i Hedmark.
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Økonomi Ingrid
Hva har skjedd siden sist?
Intet nytt.

Hva skjer framover?
Digitalt regnskapssystem er egen sak som tas på neste styremøte.

Instruktørbank Gyda
Hva har skjedd siden sist?
Intet nytt.

Hva skjer framover?
Det skal jobbes med å rekruttere flere til lista.

Sak 9. Søknader og rapporter framover

Rapporter
Dextra/FolkOrg (kvartal), SPREK! 50 000 kr 01.04.2021 ???
Dextra/FolkOrg (kvartal), SPREK! 50 000 kr 01.08.2021 ???
Dextra/FolkOrg (kvartal), SPREK! 50 000 kr 01.11.2021 ???
Innlandet fylkeskommune, SPREK! 40 000 kr 15.11.2021 ???
Innlandet fylkeskommune, HJ + seminar 50 000 kr 15.11.2021 Caspar
Dextra/FolkOrg (årsrapport), SPREK! 50 000 kr 15.12.2021 ???
KOMP, folkemusikkseminar 10 000 kr 15.12.2021 Caspar
KOMP, Syng folkesang 7 500 kr 15.12.2021 Herborg
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 ???
Sff, folkemusikkseminar 10 000 kr 31.12.2021 Caspar
Sparebankstiftelsen Hedmark, notehefter 100 000 kr 31.12.2021 Anne

Søknader
Kulturrådet, driftstilskudd ? Anne
FolkOrg, momskompensasjon August Ingrid

Sak 10. Avslutning

Neste styremøte: avtales nærmere.
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