Referat årsmøte 3. mars 2016
Årsmøtet ble avholdt på Nasjonalbiblioteket, Oslo.
Tilstede: Fra styret, Maj Vester Larsen, Per Åsmund Omholt, Sveinung Søyland Moen
og Anne S. Blengsdalen.
I tillegg: Ingrid Gjertsen, hedersmedlem i NFL, Hans H. Thedens, Halldis Folkedal (NU)
og Marit Stranden (Stiftinga).
Forfall: Bjørn Aksdal, leder.
Saksliste
1. Valg av møteleder og referent
Nestleder Maj Vester Larsen ble valgt til møteleder, Anne S. Blengsdalen ble valgt til
referent.
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
Marit Stranden (alternativt Det ble?) bemerket at årsmøtepapirene burde vært sendt
ut til medlemmene på forhånd. Av praktiske årsaker ble det foreslått å bytte om
rekkefølgen for punkt 5 og 6 slik at punktet om årskontingenten behandles i
forlengelsen av regnskap og budsjett. Innkalling og sakliste ble godkjent med disse
endringene.
3. Årsmelding for 2015
Årsmeldingen ble delt ut i møtet og lest høyt av Sveinung Søyland Moen. Det ble reist
spørsmål om nødvendigheten av å lese meldinga opp i møtet. Det kan for ettertiden
vurderes ut fra hva som er ønskelig i møtet. Videre ble det stilt spørsmål om hvorfor
skriftet om hardingfeledekor (2015) ble fordyret. Forklaringen er valg av noe større
format og ønske om god bildekvalitet. Budsjettet, opprinnelig satt opp av Norsk
Hardingfelesenter, Bø, var estimert til kr. 60 000, men ble altså overskredet med kr.
18 654. Dette burde vært forklart i årsmeldinga. Årsmøtet ønsket også å få
informasjon om støtten NFL mottar fra Forskningsrådet, kr. 50 000 hvert år. Dette ble
forklart med at utgiveren, Novus, søker om slik støtte for alle skrift på nivå 1 som de
publiserer. Videre ble det reist spørsmål om avtalen mellom NFL og Novus, særlig den
økonomiske siden. Informasjon om denne bør tas inn i seinere årsmeldinger.
Årsmeldinga for 2015 ble godkjent.

4. Regnskap for 2015
Regnskapet ble delt ut i møtet og gjennomgått av møteleder. Siden skriftet for 2015
av ulike årsaker ble forsinket, kom ikke regnskapet fra Novus tidsnok til å bli tatt inn i
NFL’s årsregnskap. Styret har derfor estimert denne utgiftsposten i regnskapet basert
på tidligere tall. På grunn av den endrede situasjonen med hensyn til sekretariatsfunksjonen i forhold til Stiftinga, har NFL sondert ulike løsninger for regnskaps- og
sekretærfunksjonen i laget. Det ble orientert om avtalen med regnskapsbyrået Soldi,
som skal utarbeide regnskapsrapporter og årsoppgjør og ellers bistå i budsjettarbeidet.
Det ble foreslått i møtet at forklaringen på enkelte poster kan komme i egne noter i
regnskapet. Regnskapet for 2015 ble godkjent.
[5] 6. Budsjett for 2016
Møteleder gikk gjennom forslag til budsjett for 2016. I møtet ble det spurt om
hvorfor det er budsjettert med et overskudd for 2016. Dette ble begrunnet med et
behov for å bygge opp igjen økonomien etter underskuddet fra i fjor. En organisasjon
bør til enhver tid ha økonomi til drift i anslagsvis 6 måneder i tilfelle organisasjonen
skal avvikles. Noen kommentarer i budsjettet ble ellers foreslått strøket. For neste
årsmelding bør det avklares hva som skal være lagets egenkapital til enhver tid.
Det har vært en strategi fra styrets medlemmer i størst mulig grad å redusere utgifter
i forbindelse med møter.
Forslag til budsjett for 2016 ble godkjent.
[6] 7. Årskontingent
Møteleder orienterte om de ulike typene medlemskap NFL tilbyr. Oversikten over
medlemmene og ulike typer medlemskap framkommer i oversikten fra Novus, som
sender ut faktura for medlemskontigenten. Fra møtet ble det påpekt at dette burde
vært tatt inn i årsmeldinga. Styret innstilte på å beholde årskontingenten uendret.
Årsmøtet støttet dette.
[7] 5. Arbeidsprogram for 2016-2017
Forslag til arbeidsprogram for 2016 – 2017 ble delt ut i møtet og lest opp av Sveinung
Søyland Moen. De viktigste oppgavene for NFL er arrangering av et årlig fagseminar,
samt utgivelsen av skriftet Musikk og tradisjon. Dette er det eneste vitenskapelige
skriftet for folkemusikk og -dans i Norden. Sveinung er redaktør for skriftet. På grunn
av omfattende arbeidsoppgaver i hans nye stilling, har styret inntil videre vedtatt å
utvide redaksjonsrådet til å innbefatte alle styremedlemmene.
Forskningsrådet vil fra 2017 kreve at skrift som mottar støtte, skal publiseres
elektronisk. Støtten vil likeledes reduseres fra kr. 50 000 til kr. 30 000 for skrift på
nivå 1. Dette skaper en svært vanskelig situasjon for NFL som i hovedsak forankrer

medlemskontingenten i denne publikasjonen. Elektronisk publisering vil kunne føre til
avskalling av medlemmer når skriftet er gratis på nettet.
Styret fikk flere gode innspill til arbeidsprogrammet. Skriftet bør markedsføres
sterkere overfor relevante utdanningsinstitusjoner, særlig MA-studier. Masterstudenter som skriver relevante oppgaver, kan videre tilbys anledning til å presentere
oppgaven med problemstillinger på det årlige seminaret for diskusjon og innspill. Når
det gjelder utvidelse av medlemsmassen, bør styret kontakte personer de kjenner
ved relevante utdanningsinstitusjoner og be om hjelp i markedsføringen for å nå
studenter. Det bør sendes medlemsbrev der dette er tema.
8. Valg
Halldis Folkedalen representerte valgkomiteen og orienterte om hvem som var på
valg og ikke. Alle som er på valg, tar gjenvalg slik at det sittende styret består. Ett av
medlemmene i valgkomiteen må erstattes. Styret har til oppgave å finne en ny
representant til valgnemnda. Hans H. Thedens ble foreslått.
Leder: Bjørn Aksdal
Styret: Maj Vester Larsen, Per Åsmund Omholt, Sveinung Søyland Moen og Anne S.
Blengsdalen.
Vara: Leif Ingvar Ranøien og Anna Gjendem
Revisor: Ola Graff
Valgnemnd: Halldis Folkedal. (Styret utnevner det andre medlemmet.)
9. Seminar og årsmøte 2017
Per Åsmund Omholt orienterte om det årlige seminaret i regi av NFL. NFL har som
mål å arrangere det årlige seminaret i samarbeid med en relevant institusjon eller
organisasjon. I år var dette Nasjonalbiblioteket. Første halvdel av mars kan være et
greit tidspunkt for seminaret, basert på årets erfaring. Styret ba om innspill til neste
års seminar. Det kom forslag om at det kan lyses ut noen friplasser for studenter til
presentasjon av egne arbeider. Videre ble det påpekt at nettopp kombinasjonen av
utøver og forskerperspektiv er viktig å beholde også for kommende seminar.
10. Eventuelt
Marit Stranden orienterte om at Stiftinga har stilt spørsmålstegn ved at NFL som
eneste organisasjon, skal motta driftsmidler fra Stiftinga. Stiftinga er kritisk til å bidra
med mer enn støtte til skriftet. Hun ba styret tenke igjennom saken og eventuelt
begrunne dette, ikke minst i lys av at det er budsjettert med et overskudd for 2016.
Kongsberg 12. mars 2016
Anne Svånaug Blengsdalen
Referent årsmøtet i Norsk folkemusikklag

