
Saksliste 2022/01

Den 14. Februar 2022 ble det holdt styremøte i Hedmark folkemusikklag på facetime.

Til stede
Anne Nilssen, leder
Herborg Oma, styremedlem
Leif Ingvar Ranøien, nestleder
Caspar Scärer, Styremedlem
Ingrid A. Ottermo, kasserer Karoline Mikkelsen Knutsen, SPREK!
Bendik Smedåsgjelten Qvam, vara
Gyda Gaarder Tøraasen

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. Sprek!

Hva har skjedd siden sist?
Engerdal - SPREK!-fredag: Det ble holdt kurs med Martin Myhr og Else Myhr 12. februar
med middag først og konsert med Hemom og dansekveld til slutt. Det var 7 påmeldte
med 6 oppmøtte fra 3.- 5.trinn. Kurset var gratis og åpent for alle, men det ble ikke
gjennomført skolebesøk i forkant pga korona.

Hva skjer fremover:
Rendalen: Rendals-seminaret som skulle vært holdt i januar er flyttet til mai. På
seminaret blir det dagskurs og æftasdæins med spellmannslaget etterpå. Det jobbes
med å få til skolebesøk i forkant.

Elverum: I samarbeid med Hedmark Juniorspellmannslag skal det holdes ei
helgesamling i Elverum 19.-20.mars. HJ har musikkurs og SPREK! har dansekurs. Det
blir helgesamling med overnatting og sosialt på tvers av kursene.
Målet er å få til skolebesøk i forkant av kurset innenfor de økonomiske rammene som er.

Trysil: Det blir et kurs/arrangement i mai. Muligens 21.-22. mai.



Sak 4. Årsmøte 2022 og Handlingsplan

Sakspapirer til årsmøtet ble diskutert, både årsmelding og handlingsplan.

Vedtak: Leif Ingvar lager forslag til handlingsplan.

Sak 5. Prioritering av oppgaver i HF/ Handlingsplan

Presentasjon av saken
HF har mange prosjekter på planen og fremdriften er ikke like stor i alle prosjektene.
Det er viktig at engasjementet opprettholdes og at arbeidsmengden er overkommelig for
styret. Hva skal styret prioritere fremover og hvordan kan vi beholde et aktivt styre med
engasjerte styremedlemmer?

Målet med diskusjonen:
● Sette opp forslag til prioriteringer for det neste året, inkludert prosjekter
● Komme frem til tiltak som kan øke engasjementet og sikre framdrift i prosjektene

fremover

Diskusjon
HF bør være til stede for lokallagene og delta i de prosessene der det ikke er naturlig at
lokallagene deltar i. For eksempel i møter i Fylkessammenheng eller nasjonale fora.
Rekruttering - HF skal bidra til aktivitet, særlig i de områdene lokallagene ikke klarer det selv,
men lokallagene må i hovedsak stå for det meste av aktiviteten.
Mulig HF skal arrangere et HF-stevne.

Vedtak:
Leif Ingvar tar med innspillene inn i forslag til handlingsplan. Ingrid vurderer oppsett av
budsjett.

Sak 6. Søknad fra Elverum Danselag

Elverum Danselag søkte i 2021 om tilskudd til Dansemoro for barn. Søknaden ble innvilget
med 10.000 kroner (Sprek). ED søker nå om at tilskuddet skal gjelde for 2022 i stedet for
2021, av regnskapsmessige grunner. Se søknaden her.

Saken er lagt inn av Ingrid

Vedtak:
Søknaden innvilges.

Sak 7. Avslutning

Neste styremøte blir onsdag 9. mars kl 19.30.

https://drive.google.com/file/d/1Pi6dOp8TaYLEtfowSC9xY-8tK5UJoWhM/view?usp=sharing

