Referat fra styremøte 2021/10 i Norsk folkemusikklag
På Teams tirsdag 7. desember kl. 20.00-21.30
Til stede: Bjørn Aksdal, Karin Eriksson, Tom Willy Rustad, Sveinung Søyland Moen og
Andrea Kasbo Rygh (referent)
Sak 71/21
Korte meldinger
a) Forholdet mellom NFL og UFFD (Andrea)
Andrea og Karin har vært med på et møte med Isa Holmgren fra UFFD. Det er et
ønske fra UFFD om å formalisere forholdet mellom UFFD og NFL. Isa Holmgren
ønsker å kalle inn til et møte i forkant av forumet UFFD skal ha i mars for å drøfte
dette.
b) Referat fra digitalt informasjonsmøte med KUD (Sveinung)
Sveinung har deltatt på informasjonsmøtet.
Det vil bare bli mindre endringer i portalen for 2022. Søknad skal sendes inn før 1.
mars, mens revidert regnskap kan eventuelt ettersendes. Tilskuddsbrev for 2022
kommer i midten av januar.
c) Seminaret på Fagernes 2022 (Bjørn)
Knut og Ole Aastad Bråten har skrevet og sendt en søknad til kulturrådet om midler
til seminaret på Fagernes høsten 2022.
d) Sveinung har vært hos Maj Vester Larsen og hentet flere esker med tidligere skrifter
og permer knyttet til driften av laget.
Sak 72/21

Sekretariat - veien videre (Bjørn)

Styret har tatt kontakt med to ulike parter for å sjekke ut mulighetene for å opprette
et sekretariat ved en institusjon, og har fått positive tilbakemeldinger fra begge
institusjonene.
Styret ønsker videre å sette opp en liste over prioriterte oppgaver et sekretariat bør
ha og regne litt på hvor mange timer/ hvor stor stilling dette eventuelt vil bli. Etter
dette vil styret fortsette dialogen med partene med tanke på å få til en løsning på
dette.
Sak 73/21

Dialogmøte med KUD i januar (Bjørn)

Laget har fått tilbud om et kort digitalt dialogmøte/lyttemøte med KUD på 20
minutter. Styret diskuterte om dette er noe vi ønsker å be om. Hovedsakelig er det
saken med et sekretariat som er uavklart nå, og kunne vært aktuell å drøfte i et slikt
møte. Styret ønsker uansett å søke KUD om midler til sekretariatet i en søknad før 1.
mars. Etter litt drøfting kommer styret frem til at fordi vi er kommet litt kort i
prosessen med å opprette et sekretariat, ønsker vi å ikke be om et dialogmøte med
KUD nå.

Sak 74/21
Musikk og tradisjon (Karin)
a) Status for publisering av årets skrift
Novus mottar skriftet for 2021 17.desember, og sender det ut til medlemmene så
raskt som mulig etter dette
b) Arbeidet med M&T 2022
Karin ønsker å sende ut en manuslokk før jul, og hun synes det er hensiktsmessig
å bruke samme tekst som i fjor. Styret er enige i dette.
Noen artikler er allerede sendt inn og vil bli sendt videre til fagfeller.
Sak 75/21

Saker til hjemmesiden og Facebooksiden (Sveinung)
Sveinung informerte litt om det siste innlegget på facebooksiden.

Sak 76/21 Eventuelt
Det er nye koronaregler og det er mulig at det kan bli vanskelig å gjennomføre
styremøtet i Trondheim i januar. Styret ønsker likevel at vi prøver å gjennomføre
møtet og anbefaler Borghild og Andrea om å bestille flybilletter som eventuelt kan
endres.

