
Referat 2022/04

Den 9.mai 2022 ble det holdt styremøte i
Hedmark folkemusikklag på video.

Til stede
Anne Nilssen Caspar Schärer
Herborg Oma Marius Westling
Bendik S. Qvam Prosjektleder, SPREK!
Bente Kvile Buflod

Fraværende
Einar Hyllvang

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. Konstituering av styret

3.1 Presentasjon av saken
Leder og varaer er bestemt av årsmøte, men resten av vervene skal styret bestemme på
første styremøte etter årsmøte. Alle skal presentere sine forventninger til vervet,
arbeidsmengde og prioriteringer. Det skal presenteres ulike arbeidsoppgaver i de ulike
vervene. NB! De ulike prosjektene fordeles i neste sak - ikke knyttet til verv.

3.2 Diskusjon
De som ikke er tilstede har gitt en tilbakemelding på forhånd, slik at styret vet hva disse
ønsker.

3.3 Vedtak:
- Leder: Anne Nilssen
- Nestleder: Herborg Oma
- Kasserer: Caspar Schärer
- Sekretær: Marius Westling
- Styremedlem: Einar Hyllvang
- Vara: Bendik Smedåsgjelten Qvam
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- Vara: Bente Kvile Buflod

Sak 4. Informasjon til nytt styre

4.1 Presentasjon av saken
En innledende presentasjon av hvordan styret jobber.

Organisering
Styret organiserer arbeidet sitt på den måten at ulike styremedlemmer har ansvar for ulike
prosjekter. Det er selv opp til hvert enkelt medlem hvilke prosjekt de ønsker å ta ansvar for,
og til dels hva den ønsker å gjøre ut av prosjektet. Prosjektene er presentert i
handlingsplanen som årsmøte har vedtatt. Den ansvarlige skal på hvert styremøte
presentere status i prosjektet. Den ansvarlige må ikke gjøre alle arbeidsoppgaver selv, men
må sørge for å ha en god oversikt over hva som skal gjøres og kan eventuelt delegere
oppgaver.

Møteplan
Styret møtes rundt en gang i måneden - også varaer og prosjektleder i SPREK!. Det er
veldig effektivt å møtes på video, så dette er planen også i 2022/2023. Det er ikke planlagt
styremøte i juli og i desember, ellers planlegger styre neste styremøtedato på slutten av
hvert styremøte. Styremøtene varer i rundt to timer. Det kan komme oppdukkende
hastesaker og da tar vi ekstraordinære styremøter med de styremedlemmene som har
mulighet.

Handlingsplan og budsjett
På HFs årsmøte 26.mars 2022 ble det vedtatt en handlingsplan og et budsjett for
arbeidsåret 2021. Link til dette er her. Det forventes at alle setter seg inn i de ulike punktene
og da spesielt det prosjektet de selv er ansvarlige for.

Google Disk
Styret har sin mappestruktur i Google Disk. Her vil alle styremedlemmer få tilgang. Den er
strukturert på år og prosjekter/områder. I sakslistene vil det ligge linker til dokumenter i disse
mappene. Alle har mulighet til å endre alle dokumenter og opprette nye. Det forventes at alle
ser over dokumentene det er linket til i sakslista før hvert styremøte. OBS! Dette er en felles
disk med felles dokumenter, så hvis du endrer noe så endrer du selve dokumentet. Er det
derfor andre sine dokumenter, vær forsiktig med å endre direkte i dokumentet.

Mail
Hedmark folkemusikklag har to e-post-adresser. “leder@hedmark-folkemusikklag.no” og
“sprek@hedmark.folkemusikklag.no”. Her er det mulig å få tilgang hvis de ulike ønsker det,
slik at man kan sende e-post fra disse adressene og ikke sin private.

Nettside, Facebook og Instagram
Hedmark folkemusikklag har en egen nettside: www.hedmark-folkemusikklag.no. Denne kan
alle få tilgang til å redigere og det er også lov å spørre om hjelp. HF har også egen
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Facebook-side og Instagram-konto. Det er ikke ønskelig at alle har tilgang, men alle er
velkomne til å bidra med innhold.

Styreweb
Det er styreweb som er medlemssystemet til FolkOrg og da HF. Her har alle en bruker og
dere vil få tildelt vervene i styret i HF der.

Brønnøysund
Anne melder nytt styre til Brønnøysundregistrene. Hun trenger personnummer og adresse
på alle.

Søknadsskriving
Dette området har en egen mappe utenfor årstallet i Google Disk. Her er det sortert på
søknader og rapporter og videre i årstall og prosjekt. I denne mappen er det en oversikt over
alle søknader som skal skrives, er sendt, midler utbetalt og rapport innsendt. Det er viktig at
alle oppdaterer denne oversikten slik at styret har god kontroll på søknader og rapporter, og
derfor også god kontroll på tilskudd.

Brukere og passord
Hvis dere skal ha tilgang til ulike plattformer eller sende søknader er det ønskelig at dette
gjøres i HF sitt navn - ikke med private brukere. Vi har samlet påloggingsinformasjonen til
ulike ordninger i dette dokumentet.

Økonomi
Det er kun kasserer som har kontroll på bankkontoen til HF. Det betyr også at alt av
fakturaer må sendes til denne personen. Når dere sender inn søknader og lurer på om
midlene er utbetalt er det denne personen dere må spørre. Det samme når dere skal skrive
rapporter for deres prosjekt og trenger regnskap så er det kasserer som har denne
oversikten.

4.2 Diskusjon/tanker

4.3 Vedtak: det er ikke noe vedtak i denne saken - kun til informasjon.

Sak 5. Prosjekter

5.1 Presentasjon av saken
HF´s prosjekter vil ut ifra handlingsplanen være:

- Nettside (referater), e-post (info), sosiale medier
- HF-stevnet
- Juniorspellmannslag (Hedmark og Nord-Østerdalen)
- Hedmark danselag (se sak 7)
- Notehefter
- Økonomi (kasserer)
- Politisk arbeid
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- Rekrutteringsprosjektet SPREK! (egen prosjektleder som ikke er en del av styret)
- Syng folkesang (videreutvikle eller avvikle)

Det er ønskelig med 2 ansvarlige for hvert prosjekt/ansvarsområde.
På neste møte skal vi se videre på de ulike prosjektene og hva vi ønsker å gjøre med dem -
og eventuelt andre prosjekter/aktiviteter vi ønsker å gjøre i år.

5.2 Diskusjon
Prosjektene ble gjennomgått. Prioritering og fordeling av ansvarsområder blir bestemt på
neste styremøte.

5.3 Vedtak: det er ikke noe vedtak i denne saken

Sak 6. Saker fra sist møte

6.1 Sendte søknader
FolkOrg - HJ / NØJ Caspar
Innlandet fylkeskommune - SPREK! 01.05.2022 Karoline

6.2 Sendte rapporter

6.3 Svar på søknader

Sak 7. Oppløsning og avvikling av Hedmark danselag

7.1 HDs årsmøte 30.april vedtok at laget skal oppløses og avvikles. 12 av lagets 18
medlemmer møtte på årsmøte og laget har ikke hatt danseøvinger siden 18/1-2020 pga
pandemien.

HDs vedtekter §10 Oppløsning - lyder:
Laget kan bare oppløses av årsmøtet med ¾ flertall. Eiendelene til laget
overleveres Hedmark Folkemusikklag.

Årsmøtet 30/4-22 ga Thor Herman Bøhle og Per Kr. Taug i oppdrag å forespørre om
Hedmark Folkemusikklag vil overta eiendelene til Hedmark Danselag. Mottatte gaver på
festivaler etc. er tidligere utdelt til medlemmene ved loddtrekning. Økonomiske midler stort kr
8 982,- pr. dato.

Årsmøte vedtok at:
- pengene brukes til en mimrefest høsten 2022 for lagets medlemmer siste 5 år og

eventuelt innkjøp av digital lagringsenhet for dokumenter i hht. pkt. 1 nedenfor.
- Kasserer Thor Herman Bøhle har prokura og sørger for avvikling og sletting av

bankkontoen og sletting i Brønnøysundregistrene.
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- Sittende styret sørger for avvikling av laget og fungerer inntil det foreligger melding
fra Brønnøysundregistrene om at laget er slettet.

Dersom HF ikke vil overta eiendelene så har vi følgende forslag til
fordeling som styret i HD kan besørge:

1
Årsmeldinger, årsregnskap, årsmøteprotokoller, møtereferater, medlemslister,
dagbøker fra reiser, HDs info-hefter, bilder etc. i papirformat og/eller
digital versjon. Videoer og CD-er fra utenlandsreiser, TV-program og
opptredener.
Hedmark Musikkarkiv, Elverum v/Leif Ingvar Ranøien. De kan overta i hht
telefonsamtale 3/5-22.

2
Sceneutstyr bestående av 1 kasse som inneholder:

- 2 stk. store trollhoder og 2 trolldrakter (dame og herre)
- demonterbar skigard og river.

Hamar Teater AS v/leder Inga-Live Kippersund. De kan overta i hht telefonsamtale
3/5-22.

Vedlagt følger HDs (se disse her)
*       gjeldende vedtekter
*       årsmeldinger for 2019 og årene 2020 - 21
*       medlemsoversikt pr 2021
*       historikk pr 2022-04-30
*       info-folder fra pr 2009 - engelsk med bilder

7.2 Diskusjon

7.3 Vedtak:
Årsmeldinger, regnskap, protokoller m.v. leveres til Hedmark musikkarkiv, som foreslått av
HD. Sceneutstyr overleveres til Hamar teater AS, som foreslått av HD. Styret i HD sørger for
at dette blir gjort. Det godkjennes at styret i HD fritt disponerer de økonomiske midler laget
har på avviklingstidspunktet.

Sak 8. Oppdatering på prosjekter

8.1 Hva har skjedd siden sist?

8.2 Hva skjer framover?
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Sak 9. Søknader og rapporter framover

9.1 Rapporter

9.2 Søknader
FolkOrg, momskompensasjon August

Sak 10. Avslutning

Neste styremøte: 8. juni kl. 18:30.
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