
Referat fra styre- og redaksjonsmøte 2021/7 i Norsk folkemusikklag 
På Teams torsdag 19. august kl. 19-21 
 
Til stede: Bjørn Aksdal, Tom Willy Rustad, Sveinung Søyland Moen, Karin Eriksson, 
Borghild Hardang Hanto (vara) og Andrea Kasbo Rygh (referent) 
Redaksjonsmøte fra 20.15, - Siri Mæland deltok på dette, mens Borghild ikke deltok i 
redaksjonsmøtet 
 
 
Sak 46/21 Korte meldinger 

Bjørn takket Sveinung for den utmerkete jobben han har gjort som vikarierende 
leder. 
Saker vi vil komme tilbake til på et senere møte: 

- Retningslinjer for avlevering av arkivmateriale til Nasjonalbiblioteket  
- Arrangere ICTM-seminar i Norge 

 
Sak 47/21 Seminaret 2021 v/Tom Willy  

- Per Åsmund Omholt holder i trådene for seminaret. Han ønsker hjelp fra styret til å 
introdusere gjesteforelesere, og til å plassere stoler og bord. Vinjesalen er reservert, 
og det meste av seminaret vil foregå der. Styremedlemmene vil ta ansvaret for 
introduksjon og styring av innlegg og debatt for en innleder hver. Sveinung setter opp 
et forslag på hvem fra styret som presenterer de ulike innlederne. Styret ønsket at 
Per Åsmund og Sveinung begge ønsker velkommen til seminaret. Tom Willy holder 
kontakten med Per Åsmund om denne saken. 
Fra UFFD vil Isa Holmgren og Sigrid Stubsveen presentere sine masterprosjekt og si 
litt om hva UFFD er. Vi har fått en uformell henvendelse om reisestøtte til en av 
medlemmene i UFFD. Styret ber om å få tilsendt en søknad hvor beløpet det søkes 
om spesifiseres. Andrea tar kontakt om dette. 

- Bjørn har ikke anledning til å delta, men de andre fra styret blir med på seminaret 
- Styret tenker at det er naturlig at det er USN som har ansvar for smittevern, og at vi 

følger deres regler for smittevern. Tom Willy vil avklare med Per Åsmund om dette er 
ok. Det bør også avklares med Per Åsmund om vi bør ha en smittevernansvarlig og 
om vi bør føre lister over de som er til stede. 

- Se også referat fra styremøte 2021/6, sak 41/21 
 
Sak 48/21 Seminaret 2022 v/Tom Willy 

- Forslag til tema: 
Det ble nevnt flere forslag til tema, blant annet noe knyttet til instrumenter. Flere i 
styret trakk imidlertid fram forholdet mellom musikken og dansen, og spesielt den 
kommunikasjonen som foregår mellom spelemenn og dansere. Styret har i så fall 
ulike forslag på innledere og innfallsvinkler, men vil stille seg åpent når det gjelder 
valg av tema i møte med arrangørmiljøet på Fagernes. 

- Det har vært en dialog med Fagernes om vi skal ta seminaret på høsten 2022. Styret 
tenker nå at dette kan være fornuftig, særlig fordi det kan være litt for tidlig med et 
nytt seminar allerede i mars 2022. Bjørn tar kontakt med Knut og Ole Aastad Bråten 
for å avtale et møte med styret. Vi foreslår at møtet blir digitalt og at hele styret 
deltar. 



- Bjørn mener at årsmøtet må holdes før påske, og primært i mars. Ut fra tidligere 
erfaringer mente flere at årsmøtet kan holdes digitalt. Ved et fysisk møte vil Oslo 
peke seg ut som sted. Styret vil følge opp denne saken videre. Når det gjelder 
avtakking av tidligere styremedlemmer vil styret komme tilbake til dette. 

- Styret ønsker å gå for et nordisk seminar, der vi bruker innledere fra de ulike nordiske 
landene. Vi vil imidlertid drøfte dette nærmere med Knut og Ole Aastad Bråten.  

- Se også referat fra styremøte 2021/6, sak 42/21 
 
Sak 49/21 Møte med Valdres folkemuseum om fast sekretariat v/Bjørn 

- Bjørn orienterte om det tidligere arbeidet med å etablere et sekretariat. Det var blant 
annet planlagt et møte med Valdres folkemuseum høsten 2020, men dette ble utsatt 
pga koronasituasjonen. Styret ønsker fremover å gå inn i en dialog med Valdres 
folkemuseum om dette. 

 
Sak 50/21 Saker til hjemmesiden og Facebooksiden v/Sveinung 

- Den nye nettsiden til laget har i dag et midlertidig domene. Sveinung arbeider med å 
få løst dette.  

- Se også referat fra styremøte 2021/6, sak 43/21 
 

Sak 51/21 Vervekampanje v/Sveinung 
- Novus har en del skrift de ikke kan oppbevare lenger. Sveinung vil høre litt nærmere 

med Novus hvor mange hyllemeter med skrift forlaget har, og hvilken frist styret kan 
få for å hente ut skriftene. Andrea sjekker hvor mye hun kan lagre. Det er eventuelt 
mulig for Sveinung å leie en bil og frakte skriftene opp til Rauland i forbindelse med 
seminaret. Sveinung sender beskjed til styret etter å ha vært i kontakt med Novus, og 
saken følges opp via en e-postrunde i styret. 

 
Sak 52/21  Neste styremøte 

- Neste styremøte blir 7. oktober, kl.19.–21. Dette møtet blir også digitalt. 
 
Sak 53/21 Eventuelt 

- Det kom ikke inn flere saker under eventuelt 
 
Redaksjonsmøte 
 
Sak 54/21 Musikk og tradisjon 2021 v/Karin 

- Karin orienterte om at det er fin fremgang med skriftet.  
Det blir tre bokmeldinger, og Karin foreslår at skriftet kan inkludere en rapport fra 
NFL sitt seminar i september. Karin kontakter Per Åsmund for å høre om det finnes 
personer på deltakerlisten som kan spørres om å skrive en rapport, etter som både 
Per Åsmund og styret her har en arrangørrolle. 
4 masterstudenter har meldt at de kommer med et mastersammendrag til skriftet. 
Artiklene ble drøftet. Siden det er kommet inn ganske mange artikler blir det igjen 
drøftet hvor stort skriftet kan være. Karin tar kontakt med Novus for å høre deres 
synspunkter på dette. Det største skriftet til nå har vært i 2018, da det var på 222 
sider. 



- Karin ønsker litt hjelp fra redaksjonskomiteen i forhold til språkvask/korrekturlesing i 
sluttfasen av arbeidet med skriftet.  

 
 


