Referat styremøte 2021/1 i Norsk folkemusikklag
Møte på Zoom onsdag 13. januar kl. 09.30–11.30.
Tilstede på zoom: Bjørn, Sveinung, Andrea, Karin, Per Åsmund

Saker:
Sak 01/21
Korte meldinger
-Per Å: Etter at flere institusjoner, deriblant NFL, var med på et innspill til Nasjonalbiblioteket
angående re-publisering av Feleverkene på nett, har NB nå innkalt til nettmøte 29. januar for
å diskutere saken videre
-Andrea refererte fra møte i Riksscenerådet
Sak 02/21
Den økonomiske situasjonen
Sveinung har lagt fram oppdaterte regnskapstall som viser et betydelig overskudd for
regnskapsåret 2020. Dette skyldes flere ting: Nye, friske midler fra Norsk Senter for
folkemusikk og folkedans, betydelig innsparing i utgifter på grunn av korona-situasjon og i
tillegg at faktura for MoT fra Novus for både 2019 og 2020 vil bli belastet regnskapet for
2021.
Styret er svært glade for støtten og positive signaler fra Sff, og imøteser videre avtalefesting
også om det mer langsiktige. Bjørn følger dette opp. Generelt ser den økonomiske situasjon
framover nå ut til å være langt bedre enn for få måneder siden. Styret diskuterte hva dette
handlingsrommet kan gi av ulike muligheter på korte og lengre sikt, og vil konkretisere dette
i budsjettet som legges fram for årsmøtet i mars. Noen mulige tema ble luftet: Fast
sekretariatsfunksjon, støtte til Ungt forskerforum, et ekstra skrift, styrking av egenkapital.
Sak 03/21
Årsmøtet 2021, 18. mars kl. 15-17 på Zoom
Styret fordeler oppgaver med tanke på forberedelse av årsmøtepapirer. Bjørn skriver utkast
til årsmelding og arbeidsplan, der de andre i styret bidrar med sine respektive tema:
Sveinung økonomi, Per Åsmund seminar, Karin MoT og Andrea medlemskontakt, Ungt
forskerforum og møte i Riksscenerådet. For årsmelding og arbeidsplan gjelder det
tidsrommet årsmøte – årsmøte, mens regnskapet følger kalenderår. Sveinung sender
regnskap til revisor Siri når dette er klart. Bjørn kontakter valgkomiteen; Bjørn, Per Åsmund
og Andrea er på valg i år.
Sak 04/21
Dato for seminaret 2021
Styret slutter seg til forslag fra Per Åsmund om at seminaret, som i utgangspunktet var
planlagt til våren 2020, kan gjennomføres i sin opprinnelige form på Rauland i uke 37,
onsdag 15. september – fredag 17. september. Sveinung legger ut info om dette på
hjemmesiden.
Sak 05/21
Musikk og tradisjon 2021
-Karin har sendt ut to tekstdokument i forkant: «Manuslokking», invitasjon på både norsk og
engelsk til å skrive i MoT. Karin justerer teksten ut i fra diskusjonen i møtet. Teksten bør
sendes til medlemmer, og styret bes om å spre invitasjonen videre i sine respektive nettverk

og om å eventuelt foreslå for redaktøren andre instanser/miljø som bør få slik manuslokking.
Karin tar en telefon til redaktør Audun i «Folkemusikk» om muligheter for omtale der,
eventuelt også om mulighetene for en annonse. Manusfrist er 1. april. Justert
forfatterveiledning for MoT: Karin justerer dokumentet etter innspill fra styret.
-Forlaget Novus har omarbeidet sin hjemmeside; Karin sjekker at det ser greit ut for vår del.
Styret diskuterte hvordan vi skal refereres til i MoT med tanke på konsekvens om tittel,
bosted, institusjon osv. I og med at vi har noe ulike innfallsvinkler til vervet i styret, er det
naturlig å avgrense det til sted, mer info om styremedlemmer kan gå fram av hjemmeside.
-Spørsmål om oversetting av artikkel fra skriftet til engelsk og ny publisering annet sted
(v/Sibeliusakademiet): Styret ser dette som positivt, men vil presisere at det er viktig å få
med hvor artikkelen først er trykt.
-Status for arbeidet med årets skrift:
Redaktøren har så langt fått signaler om to - tre artikler som er på gang. Styret bruker sine
kontakter og nettverk med tanke på å få inn flere artikler, også det nye redaksjonsrådet bør
få slik henvendelse. Det nye redaksjonsrådet bør for øvrig presenteres i kommende skrift.
Karin gir medlemmene noen rammer for en slik presentasjon, og medlemmene skriver litt
om seg selv med utgangspunkt i disse.
Bokmeldinger og konferanser: Vi diskuterte en del konkrete forslag, og Karin følger dette
opp. Det er ellers naturlig at MoT 2021 har tanker om covid-19 og virkning på vår sektor i
forordet.
Sak 06/21
Vervekampanje
Mange følgere på facebook antyder mulighetene for å kunne verve flere medlemmer. Et
første skritt er å se dette i sammenheng med restlagre av MoT, der tidligere skrift kan være
lokkemat og premie. Vi trenger å få en oversikt over hva som finnes. Sveinung kontakter
Novus om dette. Andrea antyder mulighet til å kunne lagre en del tidligere skrift. Dersom det
på sikt er aktuelt å ha et fast sekretariat, er det naturlig at lagring skjer der.
Sak 07/21
Informasjon til varamedlemmene
Styret ønsker å etablere en fast praksis i fra kommende årsmøte om at varamedlemmer til
styret også får innkalling og referat fra styremøtene for å sikre at de er orientert om
arbeidet.
Sak 08/21
Saker til hjemmesiden og facebooksiden
-dato for seminar 2021
-manuslokkingen, minne om årets skrift
-styret bes sende aktuelle saker til Sveinung dersom noe ønskes å deles
Sak 09/21
Neste styremøte
Neste styremøte blir onsdag 24. februar kl. 09.30-11.30 på zoom. Før dette sender
styremedlemmene sine bidrag til årsmelding, arbeidsplan og økonomi.
Sak 10/21
Ingen saker

Eventuelt

Referent: Per Åsmund Omholt

