
Styremøte 2022/1 i Norsk folkemusikklag 
Møte på Teams fredag 21. januar kl. 10.00—13.30  
 

Til stede: Bjørn Aksdal, Tom Willy Rustad, Sveinung Søyland Moen, Andrea Kasbo Rygh 
Karin Eriksson (referent) Meddelat frånvaro: Borghild Hardang Hanto  

 
 
Sak 01/22 Korte meldinger   
 

- Styremedlemmene har blivit uppringda av valkommiteen som satt igång ett grundligt 
arbete inför årsmötet. Vi orienterte varandra om hur vi har upplevt arbetet i styret 
hittills och de på valg delade med sig av sina tankar angående fortsatt uppdrag. Vi 
diskuterade också att det skulle underlätta om redaktörskapet skulle kunna göras i 
arbetstid och om det eventuellt skulle kunna göras om till en stilling som redaktör.   

  
Sak 02/22 Sekretariat - veien videre  

 
Styret har hatt kontakt med to ulike parter for å undersøke mulighetene for å 
opprette et sekretariat ved en institusjon og har fått positive tilbakemeldinger fra 
begge partene. Styret diskuterade prioritering av oppgavene för sekretariatet (enligt 
tidigare utsänt förslag) samt vilket omfång i timer och stilling som är önskvärt. Styret 
enades om att vi ansvarar för det fagliga arbetet och att det i första hand är 
administrativa uppgifter vi önskar från ett sekretariat, enligt följande:   
 
1): Restoppbevaring av skrift og papirdokumenter, knyttet til driften av laget; digital 
oppbevaring av referater, styresaker, korrespondense mm; salg av papirskrift; 
oppdatering og vedlikehold av lagets medlemsliste, inkl. kontakt med Novus forlag; 
ansvara for fakturering, betalningar av räkningar og honorar; delta på styremøter og 
årsmøte etter behov. Det är dock viktigt att oppgavene rörande den ekonomiska 
delen behöver göras i dialog med styret og den som blir kontaktperson i 
sekretariatet. Det behövs ytterligare följas upp hur detta ska genomföras.  
 
2) Bidra med digital kompetens om tekniska frågor som rör hemsidan; ulike 
utsendelser til medlemmene, praktisk assistanse til arbeidet med musikk og tradisjon; 
og stå for lagets fysiske og digitale adresse.  

 
Styret enades om att uppdatering av fb-sida kan utgå och vara en uppgift för styret. 
Styret besluttet å godkjenne det rådande förslaget, med de ändringar som lyftes 
fram. Bjørn reviderar listan enligt styrelsens diskussion.  

 
 
Sak 03/22 Den økonomiske situasjonen til laget  

 
Sveinung orienterte styret om resultatrekenskapet for 2021 och presenterade forslag 
till budget for 2022, enligt tidigare utsänt material.  

 



Det vart presentert eit nytt oppsett for budsjettet til NFL, för att förtydliga de 
samlade produktionskostnaderna för skriftet, enligt tidigare efterfrågan från revisor 
Siri Mæland. Sveinung följer upp detta och kontaktar Novus för att underlätta 
redovisningen.  

 
Vi utsette saken om innkjøp av markedføringsmateriell etc. till neste fysiske møte.   

 
Sak 04/22 Årsmøtet 2022  

 
- Andrea sänder ut inkalling til medlemmene om årsmøtet, 24 mars kl. 15.00 -17.00. I 

kallelsen informerar vi också om att vi är igång med planeringen för ett större 
nordiskt seminarium med Valdres folkemuseum og Valdres folkemusikkarrangement 
høsten 2022. 

- Styret fordelade oppgaver för årsmøtepapirene och skickar redogörelser till Bjørn, 
senast den 10 februar.  

- Bjørn informerade om att valgkommiteen är gott igång med arbetet sitt, med frist 1 
mars. I år er det foruten lederen, som velges hvert år, Sveinung (kasserer) og Karin 
(redaktør) som er på valg blant styremedlemmene. 

 
Sak 05/22 Brev fra UFFD om formalisering av forholdet til NFL 

 
Styret diskuterade brevet och förslag till avtal fra UFFD (vidareformidlet av Andrea 
15/1) om formalisering av forholdet til NFL. Styret arbeider videre med et utkast til 
avtale og drøfter dette videre på styremøte 31.1. Utkastet blir så sendt til UFFD og 
beslutning om mulig formalisering blir eventuelt tatt på årsmøtet. 

 
 
Sak 06/22 Seminaret 2022  
  

Tom Willy orienterte styret om planleggningen för seminariet 2022 og kontakt med 
Valdresmusea. Vi diskuterade ansökan och projektskissen till Kulturrådet och möjliga 
förslag till att söka medel från flera finansiärer. Tom Willy tar kontakt med 
Valdresmusea angående datum för möte i arbetsgruppen (Tom Willy, Sveinung, 
Bjørn) för att fortsätta med arbetet med planläggningen. Datum för seminariet bör 
fastställas och vi arbetar vidare med programinnehåll.   
 
Styret är mycket angelägna om att genomföra seminariet i år, då de två tidigare 
seminarierna har blivit inställda p.g.a. koronapandemin. Oavsett om vi får medel för 
ett större arrangemang, så planerar vi att genomföra seminariet ev. i nedskalerad 
form, och arbetar vidare utifrån detta.   
 

 
Sak 07/22 Musikk og tradisjon 2022  

Karin orienterte styret kort om arbeidet med neste utgave. Call for 
papers/manuslokken för MoT 2022 skickades ut innan jul på nationella och 
internationella e-postlistor för musikforskning. Karin kommer att skicka ut en 
påminnelse i slutet av januari och Sveinung gör ett inlägg på fb. Arikelförfattare har 



visat intresse. Vi diskuterade möjliga bokmeldingar och konferenserapporter, Karin 
bad styret om att gärna inkomma med förslag på e-post.    

 
Sak 08/22 Retningslinjer for avlevering av arkivmateriale til NB  

 
Vi må vurdere når og på hvilken måte det vil være aktuelt å ta kontakt med 
Nasjonalbiblioteket for å lage en avtale om innlevering og oppbevaring av lagets 
arkivmateriale fra de siste årene. Vi må bl.a. ta stilling til hva vi gjør med materialet 
som Sveinung har hentet fra Maj Vester Larsens kontor (oversikt sendt 9/12). 

 Saken ble utsatt til neste fysiske møte. 
 
Sak 09/22 Nye saker til hjemmesiden og Facebooksiden 
  

Se sak 07/22.  
 
Sak 10/22 Neste styremøte 

 
Neste styremøte gjennomføres digitalt 31/1 kl. 19.00-21.00. 


