Referat styremøte 2020/3 i Norsk folkemusikklag
Skypemøte torsdag 19. mars kl. 12.00–13.30.
Tilstede: Bjørn Aksdal, Sveinung Søyland Moen, Per Åsmund Omholt og Anne S.
Blengsdalen. Andrea Kasbo Rygh måtte melde forfall på grunn av manglende skypeforbindelse.

Saksliste
Sak 21/20
Korte meldinger
Anne orienterte om status for revidert regnskap. Regnskapet og bilaga ble sendt til revisor
Siri Mæland i begynnelsen av mars. Dette er bekreftet mottatt. På grunn av avlysning av
årsmøtet har ikke styret mottatt rapport. Anne sender epost og ber om at
revisjonsrapporten oversendes styret.
Sveinung fortalte om et prosjekt som Ringve museum er i gang med, der det skal utvikles en
liste over norske instrumentbetegnelser (thesaurus).
Sak 22/20
Styrearbeidet fram til årsmøtet
Årsmøte og seminar som skulle vært avholdt på Rauland fra 19. og 20. mars, ble avlyst på
grunn av situasjonen med Koronaviruset. Dermed ble også det nåværende styret formelt
fortsatt sittende. Dette er en ekstraordinær situasjon som kaller på noen ekstraordinære
løsninger. Etter forslag fra Sveinung ønsker styret en gradvis innfasing av det nye
styremedlemmet Karin Eriksson, som formelt skal velges på årsmøtet når det finner sted.
Eriksson skal overta vervet som redaktør i styret. Parallelt med dette skal jobben som
kasserer overtas av Sveinung. Dette skjer også gradvis ved at oppgavene overføres fra Anne
til Sveinung. Styret ønsker å informere medlemmene om dette i en epost som Bjørn
utarbeider og som Andrea sender ut på vegne av styret. Sveinung kontakter Karin Eriksson
for å få litt informasjon om den nye redaktøren som kan legges inn i eposten.
Det er behov for å gå igjennom vedtektene i NFL og justere noe, i tråd med det faktiske
arbeidet som styret gjør. Bjørn og Sveinung ser på dette og legger fram forslag til
vedtektsendringer for resten av styret. Dette vil i neste omgang bli en sak for årsmøtet.
Styret diskuterte også en eventuell institusjonell tilknytning for Musikk og tradisjon ved
Institutt for folkekunst, USN, campus Rauland. Instituttleder Stian Roland ber om en
henvendelse fra styret i denne saken, som han vil legge fram for dekan Arild Hovland.
Sak 23/20
Musikk og tradisjon 2020
Sveinung orienterte om status for arbeidet med Musikk og tradisjon (MoT). Manus-lokken
har gitt resultater, pr. dags dato ser det ut til at det kommer seks artikler til 2020-skriftet.
Styret diskuterte aktuelle fagfeller til to av artiklene. Skriftet vil ellers inneholde en
bokanmeldelse, Spelmannsböcker, samt Ma- og Phd-sammendrag.
Sak 24/20

Tidspunkt for neste skypemøte

Styret har avtalt neste møte også som et skypemøte; torsdag 16. april kl. 13.00. Karin
Eriksson vil bli invitert til å bli med i dette møtet. Møtet vil særlig handle om innkomne
artikler til MoT og vurdering av aktuelle fagfeller. Alle styremedlemmene bes forberede seg
ved å lese artiklene på forhånd.
Sak 25/20
Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.
Kongsberg 19.3.2020
Anne S. Blengsdalen
- referent -

