Referat från Styremøte 2020/7 i Norsk folkemusikklag
Møte på Zoom onsdag 23. september kl. 11.00–13.00.
Til stades: Bjørn Aksdal, Per Åsmund Omholt, Sveinung Søyland Moen, Andrea Kasbo Rygh
(t.o.m. ca. 11.30) Karin Eriksson (referent)
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-

-
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Korte meldinger (åpent)
Bjørn informerade om att Svenskt visarkiv i samarbete med UR samtiden har
publicerat en föreläsningsserie om arkivens samlingar och pågående
forskningsprojekt som finns online att ta del av (urplay.se).
Bjørn meddelade också att han deltagit vid uppsummeringsmötet rörande inspill
till den nya statliga strategin för folkemusikk og folkedans, den 21 september på
Teams (10- 12.30) Anordnat av Sff och Folkorg. Han sammanfattade de viktigaste
punkterna från diskussionen som framförallt fokuserade på dans och utövning.
Karin meddelade att hon också deltagit i början av mötet.
Sveinung och Per Åsmund meddelade att de deltagit vid mötet om utdanning,
opplaering og forsking. Sveinung deltog även i mötet om instrumentmaking.
Per Åsmund uppdaterade styrelsen om att instituttet i Rauland har sent søknad
om oppretting av utøvande dansestudium till ledelsen ved Universitetet i SørøstNorge. Beslut kommer tas på fredag den 25 sept och det ser positivt ut.
Oppfølging av årsmøtet (Bjørn)
Konstituering av det nye styret enligt rollerna nedan:
-

Leder: Bjørn Aksdal.
Nestleder och seminarieansvarig: Per Åsmund Omholt
Medlemsansvarig: Andrea Kastbo Rygh. Andrea kan också bistå Per
Åsmund i arbetet med seminariet på Rauland.
Ekonomiansvarig og nettredaktør: Sveinung Søyland Moen
Redaktör för Musikk og Tradisjon: Karin Eriksson

Sveinung informerade att de praktiska ändringarna på facebook och hemsidan
rörande vedtekter etc är genomförda. Han tog också ett foto via Zoom av den nya
styrelsen som ska läggas ut på hemsidan.
Andrea kontaktar NOVUS om de nya medlemsavgifterna som gäller för nästa år.
Avtackning av Anne sker genom att Bjørn nu skickar ett kort från styrelsen, och mer
högtidligt med blommor vid vårens seminarium.
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Representantskapsmøtet til Senteret (Bjørn)

Bjørn informerade om representatskapsmötet på Sff i Trondheim, måndag den 12
okt. 9.30-11 samt 12-14 (info i vidaresendt e-post 14/9). Mötet sker både på plats i
Trondheim och via nätet, där bl.a. folkemusikk og folkedans-prisen för 2020 delas ut.
Årets faglige del blir ett öppet inspillsmöte till den statliga strategin för folkemusikk
och folkedans (se även sak 52/20). Bjørn betonade vikten av att många från styrelsen
deltar för att lyfta argument som stärker områden som är knutna till högre utbildning
och forskning, samt Musikk og Tradisjon och NFL:s övriga verksamhet. Anmälan ska
göras senast den 1 oktober. Övriga i styrelsen ger besked till Bjørn om de kan delta.
Sak 52/20

Innspill til Kulturdepartementets strategiplan (Bjørn)

Se lenke til Kulturdepartementet: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/invitasjontil-innspillsmote-om-strategi-for-folkemusikk-og-folkedans/id2741141/
Björn informerade om att Folk Org och Sff tillsammans arbetar med ett stort inspill
rörande den statliga strategin där NFL kan komma med synpunkter. Styrelsen har
också beslutat att sända in ett eget inspill och lyfta fram relevanta aspekter som rör
just vår sektor. Styrelsen kommer att arbeta med detta framöver. Frist är den 30
november.
Styrelsen diskuterade vilka huvudpunkter som bör lyftas fram i relation till vad som
betonats vid de olika temamötena. I diskussionen lyftes några centrala förslag:
-

-

-

Att uppmärksamma situationen för folkmusikarkivet i Tromsø, Nord Norge
och betona vikten av arkivet som ett kompetenssenter för hela fältet och
för forskningen, både på lokal som nationell nivå. Här lyftes även särskilt
behovet och kompetensen kring de samiska musiktraditionerna fram.
Vikten av en ordentlig publiceringskanal inom vårt fält och behovet av
finansiering till tidskriften Musikk og Tradisjon, som annars riskerar att
läggas ned.
Att synliggöra och uppmärksamma folkmusikens roll som fag och
undervisningsområde inom högre utbildning. Bjørn uttryckte en stark
bekymring över att folkmusiken tenderar att bli borta vid universitet och
högskolor, då konstmusiken och populärmusiken står starkt. Detta rör
också frågor om rekrytering och grundkunskaper inom genren.
Vikten av att utarbeta nytt och uppdaterat
undervisningsmaterial/läroböcker inom fältet. Bjørn informerade bl.a. om
att det inte kommer bli någon ny utgåva av Fanitullen.
Vi behöver också se till NFL:s verksamhet och aktivitet för fältet i Norge, i
relation till ICTM och de internationella samarbetena.

Uppföljning: Bjørn sätter upp ett antal centrala punkter att arbeta vidare med
efter mötet i Trondheim. Vi i styrelsen ger sedan återkoppling på dessa.
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Musikk og tradisjon 2020 (Karin)
Status for arbeidet med artiklene til årets utgave
Karin uppdaterade styrelsen om arbetet med de fyra inkomna artiklarna till
tidskriften. Styrelsen vurderade två av dem som godkända och klar för tryck
med mindre språkkorrigeringar. Styrelsen önskade också att se fler
illustrationer i dessa och Karin ska meddela redaktionens önskemål till
författarna.
Styrelsen har tidigare skickat återkoppling och kommentarer till den tredje
artikeln via e-post (17 sept) och en ny bearbetad version väntas inkomma i
början av v. 40. Styrelsen beslutade att den fjärde artikeln behöver ytterligare
revision innan slutgiltig bedömning, och Karin sänder förslag och
kommentarer till författaren med ny frist.
Endelig beslut om de två resterande artiklarna tas via e-post i styrelsen.
Slutgiltigt manus ska skickas till NOVUS senast den 15 oktober.
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Seminar og årsmøte 2021 (Per Åsmund)
Tidspunkt fastställdes till den 14-16 april 2021 vid Campus Rauland,
Universitetet i Sørøst- Norge, enligt förslag från Per Åsmund.
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Neste styremøte
Onsdag 18 november kl. 09.30-11.30 på Zoom. Per Åsmund skickar länk till
mötet.
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Inspill till NFL:s facebook och hemsida.

Styrelsen beslutade enligt Sveinungs förslag att ha en fast punkt om hemsidan och
facebook i dagordningen, där vi vid varje möte tar en runda för att diskutera aktuella
frågor. Styrelsen diskuterade även vikten av att vara aktiva på fb och synliggöra NFL i
sociala medier samt dela info om disputationer, ny skrift, manuslokk 2021 etc.
Som uppföljning från årsmötet: En formell inbjudan till medlemmarna kommer att
läggas ut på fb och hemsidan, där styrelsen välkomnar inspill till den nya statliga
strategin för folkmusik och folkdans att vidareföra till kulturdepartementet. Sveinung
publicerar denna.
Sveinung uppmanade också styrelsen att komma med förslag till vad fagresursen på
hemsidan ska innehålla.

