
 

 

 

 

Referat fra årsmøte 12. mars 2018 kl. 12.00-15.00. 

Årsmøtet ble avholdt i Slottsbiblioteket på Nasjonalbiblioteket, Oslo 

 
Sveinung Søyland Moen innledet årsmøtet med Klunkehalling	etter	Olav	Bråtveit	fra	Suldal, 

spilt på seljefløyte. Bjørn Aksdal ønsket velkommen til årsmøte og takket for at møtet kunne 

legges til Nasjonalbibliotekets lokaler. 

 

1. Valg av møteleder og referent 

Anne ble valgt til referent, og Bjørn til møteleder. 

 
2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Innkalling og sakliste ble godkjent. 

 
3. Årsmelding for 2017-2018  

Bjørn gikk igjennom årsmeldingen. Årsmeldingen ble godkjent.  

 
4. Regnskap for 2017  

Bjørn gikk igjennom regnskapet og orienterte om de enkelte postene. Årsmøtet stilte spørsmål 

vedrørende kostnader knyttet til produksjon og salg av Musikk og tradisjon (MoT). Bjørn 

leste opp revisors beretning. Årsmøtet godkjente regnskapet. 

 
5. Arbeidsprogram for 2018-2019  

Årsmøtet ble informert om at styret kun 15 minutter før årsmøtet begynte hadde fått 

beskjeden om at søknaden om støtte til skriftet MoT for 2018 overraskende har fått avslag i 

styret for Stiftinga for folkemusikk og folkedans (SFF). Styret ga en kort gjennomgang av 

historikken knyttet til den økonomiske støtten gitt fra og gjennom stiftinga. Styret i stiftinga 

har fjernet støtten til sekretariattjenester, deretter til drift og nå til skriftet. At støtten til skriftet 

nå er fjernet vil skape en utfordrende situasjon som vil påvirke både arbeidsprogrammet og 

budsjettet for 2018. Årsmøtet diskuterte konsekvensene av avslaget og konkluderte med at 

med en reduksjon på kr. 54 400 kan ikke arbeidsprogrammet gjennomføres slik det nå er satt 

opp. Årsmøtet vedtok at det må settes opp nytt ekstraordinært årsmøte før sommeren. 



6. Budsjett for 2018  

Årsmøtet vedtok at saken blir utsatt til det ekstraordinære årsmøtet. 

 
7. Årskontingent  

Styrets anbefaling var å beholde nåværende kontingentsatser. Årsmøtet vedtok dette. 

  
8. Valg  

Den nye økonomiske situasjonen som har oppstått på grunn av avslaget fra stiftinga, har 

endret premissene for å si ja til valg og gjenvalg. I en pause ble det tatt kontakt med den 

personen som valgkomiteen hadde foreslått som nytt styremedlem for å høre om han fortsatt 

ønsket å ta på seg dette vervet. Med de nye og endrede forutsetningene for driften av laget 

ønsket han ikke lenger å stå på valgkomiteens forslag. Valget ble derfor utsatt til det 

ekstraordinære årsmøtet, og styret ble bedt om sitte videre fram til dette møtet. 

 
9. Seminar og årsmøte 2019 

Årsmøtet vedtok å utsette saken til det ekstraordinære årsmøtet. 

 
Eventuelt 

Bjørn Sverre Kristensen lurte på om laget kunne gjøre noe i forhold til at 2018 er europeisk 

kulturarvsår. I lagets nåværende usikre situasjon er ikke dette aktuelt. 

 
Årsmøtet i Norsk folkemusikklag (NFL) 12. mars 2018 vedtok følgende uttalelse: 

Straks før årsmøtet ble styret i NFL gjort kjent med at styret i Stiftinga for folkemusikk og 

folkedans (SFF) har vedtatt å fjerne støtten til skriftet Musikk og tradisjon (MoT) fra og med 

2018. Dette har skapt en svært usikker situasjon mht. til hvorvidt skriftet og driften av laget 

kan videreføres. MoT er det eneste vitenskapelige skriftet innenfor folkemusikk og folkedans-

forskning i Norge. Vedtaket i stiftinga kan få alvorlige konsekvenser for denne enestående 

publikasjonskanalen for forskning og forskningsformidling innen feltet. Årsmøtet oppfatter 

denne situasjonen som så dramatisk at styret ble bedt om å innkalle til ekstraordinært årmøte 

for å vurdere lagets og skriftets videre skjebne.  

 

Oslo/Kongsberg 13.3.2018 

 

Anne Svånaug Blengsdalen 

- referent -  


