
Saksliste 2021/08

Den 4.oktober 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 Karoline M. Knutsen, SPREK!
Caspar Schärer, sekretær
Herborg Oma, styremedlem

Fraværende

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
Caspar har søkt Sparebankstiftelsen Hedmark om støtte til Nord-Østerdal
juniorspellmannslag.

Karoline Mikkelsen Knutsen har tatt på seg å være prosjektleder i SPREK!.

Sak 4. Oppdatering på prosjekter

Rekrutteringsprosjektet SPREK! Karoline
Hva har skjedd siden sist?
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Styret er veldig glad for at Karoline Mikkelsen Knutsen ønsker å bli ny prosjektleder i
SPREK! Karoline er fra Røros, er leder i Østerdølenes spellmannslag i Oslo og har noe
erfaring fra prosjektarbeid fra før.

Hva skjer framover?
Årsplanen for SPREK! revideres som følge av korona og ny prosjektleder. Oppdatert årsplan
presenteres av prosjektleder på neste styremøte. Håpet er å få gjennomført noen
skolebesøk denne høsten, og forsøke å gjennomføre de fleste av aktivitetene som står på
årsplanen til våren.

Nord-Østerdal juniorspellmannslag Caspar
Hva har skjedd siden sist?
Det er bestemt å avvente litt med å formelt etablere Nord-Østerdal juniorspellmannslag. Det
skal arrangeres to eller tre samspill-lørdager i løpet av høsten/førjulsvinteren 2021, men uten
at det knyttes til et juniorspellmannslag. Dette fordi det da blir mer uforpliktende å bli med på
samspillsamlingene. Vi har fått signaler om at det melder seg på deltakere fra Alvdal, Tynset,
Os og kanskje Rendalen.

Hva skjer framover?
Det jobbes videre for å få med deltakere på samspillsamlingene i 2021, og at flest mulig av
dem vil delta i organisert samspill framover. Intensjonen er å etablere Nord-Østerdal
juniorspellmannslag i januar 2022.

Sak 5. Permisjon leder

Presentasjon av saken
Anne søker om permisjon fra vervet som leder i HF fra dette styremøtet og frem til årsmøtet.

Vedtak
Styret takker for jobben Anne har gjort så langt og innvilger permisjon fra 5. oktober og fram
til årsmøtet.

Sak 6. Styrets arbeid fremover

Presentasjon av saken
Ettersom leder har permisjon en periode fremover, ønsker styret å gjennomgå prosjekter og
aktiviteter som HF skal prioritere fremover.

Vedtak
Styrets medlemmer fortsetter med prosjektene de allerede har ansvar for og som er
igangsatt. Oppgaver utover dette ble fordelt internt i styret.
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Sak 7. Medlemskontingent

Presentasjon av saken
Det er kommet forslag om å ikke kreve inn kontingent for lokallagene og medlemmene i
Hedmark juniorspellmannslag.

Vedtak
Styret vedtar at lagskontingent og medlemskontingent for HJ ikke skal kreves inn i år som
følge av lite aktivitet på grunn av korona.

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
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

Sak 9. Avslutning

Neste styremøte: Torsdag 4. november kl 19.00.
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