
Referat fra styremøte 2022/3 i Norsk folkemusikklag 
Møte på Teams mandag 7. mars kl. 19.00—21.00  
 

- Til stede: Bjørn Aksdal, Karin Eriksson, Borghild Hardang-Hanto, Sveinung Søyland 
Moen og Andrea Kasbo Rygh (referent). Tom Willy Rustad hadde meldt forfall. 

 
Sak 19/22 Korte meldinger 
 
Sak 20/22 Ny redaktør i Musikk og tradisjon 
   
Styret fikk en henvendelse fra valgkomiteen om at de ikke har lykkes med å finne en 
redaktør til Musikk og tradisjon. Valgkomiteen har også spilt inn til årsmøtet at de synes det 
burde være styret som finner redaktør, noe som eventuelt ville krevd en vedtektsendring. 
Styret drøfter saken, men synes det er vanskelig å gå videre med dette da redaktøren også 
er en del av styret. Det blir da naturlig å vente til årsmøtet med denne saken. Karin oppgir at 
det er kommet inn to artikler til nå.  
 
 
Sak 21/22 UFFD-seminaret 

Vi blir enige om hvordan styret skal være representert under UFFD-seminaret. 
Andrea reiser og om Sveinung har mulighet blir også han med. 

 
Sak 22/22 UFFD og seminaret på Fagernes  

 
I møte med Valdresmuseea og Valdres folkemusikkarangement om seminaret 
kom det opp at i den nye avtalen vi er i ferd med å inngå med UFFD, skal de ha 
et innlegg på en time på NFL sine seminar. Dette synes representantene for 
Valdresmusea og Valdres folkemusikkarrangement var noe problematisk, sett 
i lys av at det er et større nordisk seminar, og det er vanskelig å få plass til alt 
man ønsker seg på programmet. Styret ønsker imidlertid så langt det er mulig 
å kunne holde avtalen vi er i ferd med å inngå med UFFD, men samtidig har vi 
forståelse for at det på et slikt nordisk seminar er viktig å ha innlegg som er 
relatert til tema på seminaret. Andrea tar kontakt med Isa Holmgren og 
drøfter dette med henne, samt muligheten for at UFFD har et kortere innlegg. 
 

 
 
 

 
 


