Referat fra styremøte 2021/4 i Norsk folkemusikklag
Møte på Zoom onsdag 17. mars kl. 09.00–10.30.
Til stede: Bjørn Aksdal, Per Åsmund Omholt, Sveinung Søyland Moen, Karin Eriksson
og Andrea Kasbo Rygh (referent)
Sak 26/21
Korte meldinger
a) Bjørn har signert samarbeidsavtale med Sff på vegne av laget, og Siri Mæland vil
representere Sff i styremøtene fremover når arbeidet med Musikk og tradisjon blir
drøftet. I første omgang er dette en 5-årsavtale. Styret ønsker på sikt å opprette en
digital lagring for denne type dokumenter.
b) Per Åsmund opplyser at Nasjonalbiblioteket nå har laget en egen portal til
hardingfeleverket og feleverket med en enkel søkefunksjon, dette er en midlertidig
løsning. Christoffer Rakkestad, tidligere masterstudent ved USN, jobber med et
prosjekt i forbindelse med å utarbeide en ny og forbedret versjon av systemet som
var tidligere.
Sak 27/21
Gjennomføringen av årsmøtet (Bjørn)
Per Åsmund vil lede møtet og Andrea stiller som referent. Bjørn vil si noen minneord
om Jan-Petter Blom i starten av møtet.
Sveinung vil legge frem regnskapet og budsjettet og Bjørn vil gjennomgå
årsmeldingen og arbeidsprogrammet. Styret er tilgjengelig i forhold til eventuelle
spørsmål til sine ansvarsområder.
Tid og sted for neste årsmøte pleier å bli tatt opp, dette vil styret avvente i år blant
annet fordi seminaret er utsatt til høsten.
Sak 28/21

Felles forskningssamarbeid mellom nordiske folkemusikkstudenter
(Unni Løvlid)
Unni Løvlid er med på møtet for å orientere om arbeidet med UFFD og et felles
forskningssamarbeid mellom nordiske folkemusikkstudenter. Tanken er å bygge et
miljø på master- og doktorgradsnivå for studenter innen tradisjonsmusikk og
tradisjonsdans. Unni jobber for å få til et pilotprosjekt denne våren og har vært i
kontakt med president Eirik Birkeland og direktør Stefan Gies i AEC angående dette.
En av ideene er å bygge på UFFD sin modell der tilknytningen til Norsk folkemusikklag
og ICTM er sentral.

Sak 29/21
Musikk og tradisjon (Karin)
Artiklene som har kommet inn blir drøftet.
Som prinsipp skal en artikkel gjennom kun en fagfellevurdering med to fagfeller, og
selv om en artikkel har ventet et år holder det med en vurdering. Om en artikkel blir
omarbeidet i stor grad kan man vurdere en ny fagfellevurdering, det kan også i
enkelte tilfeller være mulig å hente inn ekstra kompetanse om dette er nødvendig.
Karin har hatt møte med det nye redaksjonsrådet og orienterte styret om ulike
temaer som ble tatt opp der.

Sak 30/21
Saker til hjemmesiden og Facebooksiden (Sveinung)
Sveinung tok opp at vi bør være aktive i å publisere saker på facebooksiden og
hjemmesiden jevnlig, minst en gang i måneden. Det kan være aktuelt å presentere
det nye styret når det blir klart, eventuelt kortere tekster om æresmedlemmene.
Sak 31/21
Neste styremøte
Neste styremøte blir onsdag 21. april, kl. 19.00 -21.00. Dette blir et digitalt møte for å
konstituere det nye styret og fordele de ulike funksjonene. I tillegg vil Musikk og
tradisjon være en viktig sak, styret vil invitere med Siri Mæland fra Sff som nytt
medlem av redaksjonen i denne delen av møtet.
Sak 32/21
Brev fra departementet
Styret stiller seg bak og vil signere brevet til departementet. Bjørn gir tilbakemelding
til Ellen Krageberg.

