
Referat fra styremøte i Norsk folkemusikklag 2022/8 
Møte på Zoom tirsdag 7. juni kl. 20.00—21.00  
 
Til stede: Bjørn Aksdal, Tom Willy Rustad, Sveinung Søyland Moen, Angun Sønnesyn Olsen og 
Andrea Kasbo Rygh (referent) 
 
 
Sak 41/22 Korte meldinger 
  
Den nye instrumentutstillingen på Ringve er åpnet. (Sveinung) 
USN Campus Rauland er i gang med avslutningsuka, mastereksamen er mandag 13.06. Åpent 
for publikum. (Andrea) 
Eric Sahlström -institutet i Sverige har sagt ja til å være samarbeidspartnere til det nordiske 
instrumentseminaret vi planlegger i 2023. (Bjørn) 
 
Sak 42/22 Musikk og tradisjon (Bjørn) 
 
 Bjørn orienterer styret om statusen for arbeidet med skriftet. 
 
Sak 43/22 Seminaret 2022 (Bjørn) 

 
Flere av styremedlemmene har sendt inn forslag på innledere i forkant av møtet. 
Styret drøfter de ulike innspillene. Er det mulig å få til en workshop? 
Bør vi snevre inn mot noen blåseinstrument, eller bør vi ha noe om flere grupper? 
 
4 tema/bolker: 
Seljefløyte 
Trefløyte 
Klarinetter 
Lur og bukkehorn 

 
Vi finner ut at fredag til lørdag i uke 44 og 46 er de mest aktuelle, Tom Willy sjekker 
med disse utøverne: 
 
Magnar Storbækken 
Ola Kai Ledang 
Hans Fredrik Jackobsen 
Eilif Gundersen 
Stein Villa 
Per Åsmund Omholt 
 
Andre innspill: 
Magnar Storbækken – eget innslag der han snakker om instrumentmaking? -Vise 
instrumenter og forklare litt fremgangsmåten? 
Det er viktig at vi kontakter aktuelle deltakere til seminaret, f eks. Snaustrinda 
spelemannslag, tenke målgruppe. 



Konsert – flere utøvere, kanskje de kan representere flere av de ulike 
blåseinstrumentene 
Omvisning i utstillingen? Knytta til foredrag? 
Sveinung sjekker om det er mulig å spise på Ringve. 
 

 
Sak 44/22 Innkjøp av markedsføringsmateriell (Sveinung) 
 
Sveinung har kjøpt inn en roll-up. Det er noen ting som ikke fungerer i mekanikken, og 
fargen er litt lilla. Sveinung tar kontakt med leverandøren. Han spør om noen kan ta den 
med i bilen fra Trondheim til Rjukan (Landskappleiken). Han sender også med noen skrift. 

 
 
Sak 45/22 Føring av reiseregninger og styreinstruks (Sveinung) 
 
Sveinung presenterer endelig utkast til reiseregningsskjema. Han har tatt utgangspunkt i 
statens satser og laget en mal som kan brukes når det blir skrevet reiseregning. Skjemaet vil 
bli sendt ut til styremedlemmene. 
 
Sak 46/22 Neste styremøte 
 
 Tidspunkt for neste styremøte er tirsdag 21.06. kl.12.30.-14.00. 
 
 
 
 
 


