
Saksliste 2022/01 
 

 

Den 13.januar 2022 ble det holdt styremøte i  

Hedmark folkemusikklag på facetime. 

  

Til stede  

Leif Ingvar Ranøien, nestleder         

Caspar Scärer, Styremedlem 

Ingrid A. Ottermo, kasserer    Karoline Mikkelsen Knutsen, SPREK! 

Bendik Smedåsgjelten Qvam, vara 

Gyda Gaarder Tøraasen 

 

Fraværende  

Anne Nilssen, leder  

Herborg Oma, styremedlem 

 

 

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 

 

Søknader 

 

● FolkOrg Dextra har søknadsfrist 16.01.2022 

● Norsk Musikkråd åpner for nye søknader (Komp og Frifond) fra 14.01.2022. 

Søknadsfrist 25. februar. 

 

 

Sak til info 

I dødsannonsen til Arild Plassen var det uttrykt ønske om et bidrag til Rondeslottet 

grendahus i stedet for blomster. Ønsker HF å gi et bidrag? 

 

Det var med stor sorg vi mottok budskapet om at Arild Plassen er død. Arild Plassen var 

svært sentral i opprettelse av Hedmark folkemusikklag i 1983 hvor han var leder den første 

tiden. Styret i HF har skrevet minneord som ble publisert på vår facebook-side og som også 

ble trykket i avisene Retten og Østlendingen. Styret i HF ønsker også å gi et bidrag (1000 kr) 

til Rondeslottet grendahus slik det var uttrykt ønske om i dødsannonsen.   



 

 

Sak 4. Oppdatering på prosjekter 

Rekrutteringsprosjektet SPREK!      Karoline 

Hva har skjedd siden sist? 

På grunn av Korona har det ikke vært noe særlig aktivitet til nå. All aktivitet i Rendalen 

(skolebesøk, helgesamling og instruktørkurs) er utsatt til februar, og helgesamling i Elverum 

er utsatt til mars. Hf planlegger å gjennomføre aktiviteten fremover.  

Det er forslag om å dele muligheten for å poste på Instagramkonto til de ansvarlige i 

SPREK!-kommunene.  

 

Hva skjer framover? 

Plan om møte med kommunene i neste uke og å opprettholde utsatt aktivitet. Dextra-søknad 

sendes. 

 

Notehefter til kulturskoler       Leif Ingvar 

Hva har skjedd siden sist? 

HF har fått på plass to musikere som skal sørge for notehefter. Målet er å bli ferdig til 

sommeren slik at de er klare for utdeling neste semester i kulturskolen. 

 

Hva skjer framover? 

Det skal sendes søknad til små raske.  

 

Hedmark juniorspellmannslag/Nord-Østerdal juniorspellmannslag  Caspar 

Hva har skjedd siden sist? 

Hedmark juniorspellmannslag går som planlagt med øvinger etter oppsatt øvingsplan utover 

våren. 

NØJ: Satt opp øvingsplan t.o.m. april. Første samling 29. januar. Gjort avtale med Mads 

Kuraas om å være vikarinstruktør ved behov. 

 

Hva skjer framover? 

HJ: Folkemusikkseminaret 15. - 16. januar er utsatt til 19. - 20. mars. 

NØJ: Første samling 29. januar.   

Det må sendes ny søknad innen 25. februar da den forrige KOMP-søknaden ble trukket pga. 

manglende aktivitet som følge av korona.  

HF planlegger å sende søknad til Senter for folkemusikk og folkedans (sff) med søknadsfrist 

1. april som er etter NØJs tredje samling.  

 

Økonomi         Ingrid  

Hva har skjedd siden sist? 
Foreløpig regnskap for 2021 viser at HF går i overskudd. I fjor fikk vi inn midler fra alle 

søknader uten at vi fikk gjennomført all aktivitet og går derfor en del i overskudd. Det har gått 

en del midler til SPREK!. 

 

Hva skjer framover? 

Ikke behov for noe på nåværende tidspunkt.  

 



Instruktørbank        Gyda 

Hva har skjedd siden sist? 

Påminnelse på email er sendt ut til aktuelle instruktører. HF har mottatt en del positive svar, 

noe vi er glade for. Vi håper instruktørlista kommer til nytte og blir brukt av andre som skal 

arrangere kurs etc.  

Lista bør være oversiktlig og enkel å oppdatere. HF har innhentet samtykke til at 

kontaktinformasjon blir liggende ute.  

 

Hva skjer framover? 

Den foreløpige lista legges ut på nettsidene om litt. Det vil legges ut varsling når lista er ute.  

 

 

Sak 5. Årsmøte 2022 

Presentasjon av saken 

 -Når og hvor? 

 -Styremedlemmer som ikke tar gjenvalg må si i fra til valgkomiteen 

 -Hver enkelt forfatter rapport for sine saker og sender Leif Ingvar for oppsummering. 

 

Vedtak 

Styret har kommet til enighet om at årsmøtet 2022 avholdes digitalt. 26. mars kl 11.00.  

 

 

Sak 6. Prioritering av oppgaver i HF 

 

Presentasjon av saken 

HF har mange prosjekter på planen, men til tider er det begrenset framdrift i noen av 

prosjektene. Hvordan kan vi beholde et aktivt styre med engasjerte styremedlemmer?  

 

Vedtak 

Saken tas opp på neste møte sammen med diskusjon om handlingsplan. 

 

 

Sak 7. Avslutning 
 

Neste styremøte  

14. februar kl 19.30 

Siste styremøte før årsmøte: 9. mars 19.30 


