
 

 

 

 

Referat fra årsmøtet 24. mars 2022 kl. 15.00–17.00. 

Årsmøtet ble gjennomført digitalt på Teams 

Til stede: 13 personer + Unni Løvlid som var med på deler av møtet som medlem i 
valgkomiteen 

 

Styreleder Bjørn Aksdal ønsket velkommen til årsmøtet.  

1. Valg av møteleder og referent 

Bjørn Aksdal ble valgt til møteleder og Andrea Kasbo Rygh til referent.  

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Sakslista og innkallingen ble godkjent. 

3. Årsmelding for 2021-2022  

Styreleder Bjørn Aksdal gikk gjennom Årsmeldingen. Han kommenterte at det var 

noen rettelser i årsmeldingen: Under Styremedlemmer og tillitsvalgte skal Sjur 

Viken stå som leder av valgkomiteen. Under Styremøter skal det stå at det har 

vært avholdt ti styremøter og 70 saker har vært behandlet.  

Under punktet om Arkivmateriale spurte Hans-Hinrich Thedens om det er tenkt at 

en del av arkivmateriale skal sendes til Nasjonalbiblioteket. Sveinung Søyland 

Moen og Bjørn Aksdal svarte på vegne av styret at det er mulig at noe blir sendt til 

Nasjonalbiblioteket, men at arbeidet med å gå gjennom materialet ikke er gjort 

ennå. Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt med de små endringene som ble 

formidlet. 



4. Regnskap for 2021  

Kasserer Sveinung Søyland Moen gikk gjennom regnskapet. Laget har bedre 

økonomi enn det har hatt de siste årene mye grunnet at det har fått mer stabil 

støtte fra Kulturrådet og fra SFF. I tillegg det ikke blitt arrangert seminar og 

reisevirksomheten har vært betydelig redusert. Linda Dyrnes fra FolkOrg spurte 

hva egenkapitalen til laget er og fikk svar fra Sveinung Søyland Moen om det. 

Styreleder Bjørn Aksdal forklarte at det etter flere år med usikker økonomisk 

situasjon er en fordel for laget å ha en noe større egenkapital enn laget har hatt 

tidligere. Regnskapet ble enstemmig vedtatt. 

5. Arbeidsprogram for 2022-2023 

Styreleder Bjørn Aksdal gikk gjennom arbeidsprogrammet. Kristian Ihle Hanto 

spurte om hva tanken er bak det å opprette et sekretariat. Han kommenterer at 

laget har 128 medlemmer og spurte om hvilke oppgaver et sekretariat skal ha. 

Sveinung Søyland Moen og Bjørn Aksdal svarte på dette, og sa at styret har laget 

en liste over oppgaver det ønsker at sekretariatet skal overta. De nevnte blant 

annet felles adresse/e-postadresse over tid, utsendelse av skrift, oppbevaring av 

skrift, arbeid med nettsiden, oppdatering av medlemslisten, oppgaver knyttet til 

skriftet m.m. Noe av bakgrunnen for at styret ønsker å opprette et sekretariat er 

at da laget søkte midler fra Kulturrådet sist ble det kommentert fra Kulturrådet at 

laget burde vurdere å opprette et sekretariat.  

Styreleder Bjørn Aksdal orienterte litt nærmere om at siden seminaret som er 

planlagt i samarbeid med Valdresmusea og Valdres folkemusikkarrangement er 

utsatt til 2023, fordi vi fikk avslag på søknaden til kulturrådet om midler, er styret 

nå i gang med å planlegge et mindre seminar til høsten.  

Linda Dyrnes kommenterte at det i 2023 er 100 årsjubileum for stiftelsen av 

Landslaget for spelemenn, og FolkOrg ønsker også å søke om å kalle 2023 for 



folkemusikken og folkedansens år. Hun spurte om det er mulig å få til et 

samarbeid med Norsk folkemusikklag i forhold til dette. Hun sa at det er usikkert 

om det kommer en strategiplan for folkemusikk og folkedans fra departementet 

før dette. Linda Dyrnes spurte også om vi kan samkjøre datoer slik at seminaret til 

Norsk folkemusikklag ikke blir planlagt samtidig med ulike arrangement FolkOrg 

planlegger. Bjørn Aksdal kommenterte at han tror at seminaret i samarbeid med 

Valdresmusea og Valdres folkemusikkarrangement kan bli lagt i mai 2023. Han 

minnet også om at arbeidsplan og årsmelding går fra årsmøte til årsmøte, mens 

regnskap går på kalenderår. Arbeidsprogrammet ble enstemmig vedtatt. 

6. Årskontingent  

Styret foreslo å beholde kontingentsatsene. Dette ble enstemmig vedtatt. 

7. Budsjett for 2022 

Kasserer Sveinung Søyland Moen gikk gjennom budsjettet. Han orienterte om at 

det er blitt gjort en endring i måten å føre regnskapet på i forhold til føring av 

inntekter og utgifter knyttet til skriftet Musikk og tradisjon. Endringen er gjort slik 

at det skal bli lettere å lese og forstå regnskapet. Styret foreslo også at det blir satt 

opp 100 000 til seminaret høsten 2022. Laget vil da gå ca. 40 000 i underskudd i 

2022, men fordi laget hadde et relativt stort overskudd i fjor mente styret dette 

kunne være en god løsning. Det er viktig for laget å få til et godt seminar i å siden 

seminaret har blitt avlyst to år på rad. Reisebudsjettet er satt litt høyere enn 

fjoråret. Når samfunnet nå åpner opp igjen etter koronaen, håper styret i større 

grad å kunne representere laget i fysiske møter framover. Budsjettet ble 

enstemmig vedtatt. 

 

 



8. UFFD som underavdeling av NFL 

Medlemskontakt og kontaktperson for UFFD Andrea Kasbo Rygh gikk gjennom 

bakgrunnen for samarbeidet mellom NFL og UFFD og arbeidet fram mot en 

skriftlig samarbeidsavtale. Flere i årsmøtet kommenterte at de synes det er 

positivt med et slikt samarbeid. Avtalen ble enstemmig vedtatt.  

9. Valg  

Unni Løvlid la fram valgkomiteens innstilling og litt om arbeidet i valgkomiteen. 

Valgkomiteen sin innstilling ble vedtatt, og det nye styret ser slik ut: 

Bjørn Aksdal, leder (til 2023) 

Sveinung Søyland Moen, styremedlem og kasserer (til 2024) 

Andrea Kasbo Rygh, styremedlem (til 2023) 

Tom Willy Rustad, styremedlem (til 2023) 

Redaktør/styremedlem: flere er forespurt, og alle har takka nei 

 

Angun Sønnesyn Olsen, 1. vara (til 2023) 

Borghild Hardang Hanto, 2. vara (til 2023) 

  

Revisor: Sonia Stensen (ny) 

 

Valgkomité: 

Unni Løvlid (ikke på valg, leder til 2023) 

Ragnhild Knudsen (ikke på valg, leder 2023—2024) 

Rasmus Kjorstad (ny, til 2025) 

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 



Det ble så en diskusjon om hvordan årsmøtet bør forholde seg til at valgkomiteen 

ikke har funnet en redaktør. Det var flere innspill, blant annet en drøfting rundt om 

redaktøren skal være en del av styret eller ikke og om redaktøren bør ha doktorgrad 

eller ikke. Til slutt ga årsmøtet styret mandat til å finne en redaktør.   

 

10. Tid og sted for neste årsmøte 

Styret foreslo at neste årsmøte blir digitalt i mars 2023.  

 

Referent: Andrea Kasbo Rygh 

 

 

 

 


