
Referat 2021/07

Den 8.september 2021 ble det holdt styremøte i
Hedmark folkemusikklag på video.

Til stede
Anne Nilssen, leder Gyda G. Tøraasen, vara
Leif Ingvar Ranøien, nestleder Bendik S. Qvam, vara
Ingrid A. Ottermo, kasserer
Caspar Schärer, sekretær

Fraværende
Herborg Oma, styremedlem
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

Intet nytt

Sak 4. Oppdatering på prosjekter

Rekrutteringsprosjektet SPREK!
Hva har skjedd siden sist?
Styret har tatt kontakt med noen aktuelle personer som kan være prosjektleder uten hell.

Hva skjer framover?
Styret fortsetter arbeidet med å finne en ny prosjektleder, og håper å få på plass dette innen
kort tid.

Notehefter til kulturskoler Anne
Hva har skjedd siden sist?
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Se fremdriftsplan her.

Hva skjer framover?
Få på plass de som skal produsere innholdet.

Kommunikasjon Gyda
Hva har skjedd siden sist?
Det har vært sommerferie og litt lav aktivitet, men noen facebook-poster er lagt ut.

Hva skjer framover?
Vi fortsetter å sende ut nyhetsbrev når det er aktuelle saker.

Politisk arbeid Anne
Hva har skjedd siden sist?
17.august hadde referansegruppa for prosjektet Dans i Innlandet møte. HF var dessverre
ikke tilstede. Referat ligger her. I hovedsak ble disse temaene diskutert: Hva vil vi med
folkedansen – hva er våre drømmer? Folkedansen er noe mer! Formidling – er du innenfor
eller utenfor? Hvem driver med folkedans? Hva skal vi gjøre?

Hva skjer framover?
Neste møte med referansegruppa er 14. september og 7.oktober.
HF skal jobbe med å holde kontakten med Innlandet musikkrådet ved Eirin Lien.

Lokallag Leif Ingvar
Hva har skjedd siden sist?
Det er jobbet med planlegging av kurs i søknadsskriving i samarbeid med Musikknettverk
Østlandet (MØST).

Hva skjer framover?
Det skal avholdes et søknadsskrivekurs 10. september for lokallag. Foreløpig er det ca. 12
stykk som har meldt seg på. Flere lokallag er representert. Kurset er gratis. Gudbrandsdalen
og Valdres folkemusikklag er forespurt uten respons foreløpig.

Det er fremdeles en plan om å besøke de lokallagene som ønsker besøk. Forhåpentligvis lar
dette seg gjøre nå som flere lag så vidt har startet opp med noe aktivitet. Det settes opp en
egen sak om planlegging av besøkene: Formål, innhold, hvem i styret som besøker hvem og
hva lokallagene ønsker. Styret forfatter og sender ut en mail til lokallagene om mulig
tidspunkt for møter.

Hedmark danselag Ingrid
Hva har skjedd siden sist?
HD har fremdeles ikke startet opp sin aktivitet.
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Hva skjer framover?
Uvisst om det blir noen øvinger i nærmeste fremtid.

Hedmark juniorspellmannslag Caspar
Hva har skjedd siden sist?
Juniorspellmannslaget hadde sin første øving i slutten av august etter en lang koronapause.
Det er et stort generasjonsskifte på gang, og håpet er at det lykkes med øvinger fremover og
at man får til et stabilt lag.

Hva skjer framover?
Terminplan for høsten er klar.

Nord-Østerdal juniorspellmannslag Caspar
Hva har skjedd siden sist?
Det er jobbet med forberedelse til oppstart. Oppstartsdato blir lørdag 16. oktober.

Hva skjer framover?
Det skal være en lokal folkemusikk-mønstring på Strømmen 9. oktober. Til
folkemusikk-mønstringen oppfordres lag og smågrupper til å delta med spill, i tillegg til at det
blir dans. Arrangementet kan ses i sammenheng med oppstarten av juniorspellmannslaget,
etter at kulturskolene har startet opp igjen. Oppstart av juniorspellmannslaget blir helga etter.

Syng folkesang Herborg
Hva har skjedd siden sist?
Det har vært sommerferie med lite aktivitet.

Hva skjer framover?
Saken tas opp igjen på neste møte.

Økonomi Ingrid
Hva har skjedd siden sist?

Hva skjer framover?
Ingrid undersøker aktuelle regnskapssystem for å forberede overgang til ny
økonomiansvarlig på sikt. Fiken kan være et alternativ, men det kan være andre systemer
som er bedre for lag og foreninger.

Instruktørbank Gyda
Hva har skjedd siden sist?
Listene over forslag til instruktører er ryddet i slik at det blir én liste å forholde seg til. Enkelte
personer er kontaktet med positivt svar.
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Hva skjer framover?
Arbeidet med å føre på personer til instruktørlista skal intensiveres i september og målet er å
publisere lista etter neste styremøte.

Sak 5. Søknad fra Heme Dine

Presentasjon av saken
Søknad om støtte til arrangering av festivalen Heme dines 5-årsjubileum, 22.-25. juli 2021.
Se søknad og budsjett her. Søknadssum: 15 000 kr.

Vedtak
Søknaden innvilges med 15 000 kroner med begrunnelse i at det er jubileum.

Sak 6. 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

Sak 7. Avslutning

Neste styremøte: uke 39 eller 40.
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