Referat fra styremøte 2020/4 i Norsk folkemusikklag
Møte på Zoom torsdag 16. april kl. 13.00–14.30.
Tilstede: Anne Svånaug Blengsdalen, Bjørn Aksdal, Sveinung Moen Søyland, Karin
Eriksson, Per Åsmund Omholt og Andrea Kasbo Rygh
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Korte meldinger
Styret ønsket velkommen til Karin Eriksson, og hun presenterte seg nærmere
for styret.
Bjørn har utarbeidet rapporten som skal sendes til ICTM fra styret. Sveinung
kommenterte at den nye nettsiden kanskje bør nevnes, og at den bør settes
inn på nettsiden til ICTM når den er klar. Det bør i tilfelle være noe tekst på
vår nettside på engelsk fremover.
Regnskap –Anne vil høre med Siri Mæland om revidert regnskap er klart.
Andrea tok opp noen spørsmål vedrørende medlemslista. Medlemmer som
ikke har betalt faktura faller ut av medlemslista hos Novus. Novus sender ut
purring, derfor ble det ikke sendt ut ekstra purring/spørsmål om fortsatt
medlemskap før jul. Styret mener at medlemmer som faller ut av lista grunnet
manglende betaling bør kontaktes for å spørre om de fortsatt ønsker å være
medlem i laget.
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Økonomioppdatering (Sveinung)
Gjennomgang av lagets økonomi
Forslag til enkelte mindre investeringer- program for fakturering blir diskutert.
Økonomien ser ok ut. Se dokument fra Sveinung.
Sveinung spør om vi bør prøve å få inn flere støttemedlemmer.
Karin og Sveinung tar kontakt med Novus angående bl.a. regnskap,
fakturering og korrekturlesing fremover.
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Musikk og tradisjon 2020 (Sveinung og Karin)
Gjennomgang av innkomne artikler. Anmeldelse av bøker blir diskutert.
Status for arbeidet med skriftet, fagfeller til de nye artiklene blir satt opp og
Karin vil ta kontakt med disse.
Nytt redaksjonsråd blir diskutert.
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Ny nettside (Sveinung)
Sveinung presenterte den nye nettsiden. Det gjenstår noe arbeid med design
og bilder, men nettsiden kan være klar til publisering om ikke så lenge. Dette
settes opp som punkt på neste styremøte.
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Tidspunkt for neste styremøte
Dato for neste styremøte er torsdag 04.06. kl.12.00.-14.00. Møtet vil skje i
Zoom.

Referent: Andrea Kasbo Rygh

