
Referat fra styremøte 2022/13 i Norsk folkemusikklag 
Teams mandag 7. november kl. 09.30—11.00  
 

- Til stede: Bjørn Aksdal, Tom Willy Rustad, Sveinung Søyland Moen og Andrea Kasbo 
Rygh (referent) Frafall: Angun Sønnesyn Olsen 

 
Forslag til saksliste 
 
Sak 68/22 Korte meldinger 

- Andrea vil delta på møte i Riksscenerådet og undersøker muligheten for å reklamere 
for laget med roll-up og foldere under Folkelarm 

- Styret vil gå gjennom arkivet når vi er i Trondheim, Sveinung sender ut informasjon i 
forkant på e-post 

- Andrea informerte om «Åpent innspelsmøte om ny digital læringsportal for 
folkemusikk og folkedans» som var på zoom 17. oktober 

- Tom Willy informerte om at to masterstudenter ble uteksaminert frå Ole Bull under 
Osa- festivalen 

- Isa Holmgren skal informere studentene ved Ole Bull Akademiet om Ungt 
forskerforum i november, hun har også vært på Rauland og informert 
bachelorstudentene i oktober 

 
Sak 69/22 Referat fra forrige styremøte 

Styret gikk gjennom referatet fra forrige styremøte og det ble godkjent. 
  
Sak 70/22 Seminaret 2022 
 

Praktisk gjennomføring - fordeling av oppgaver: 
Bjørn vil ønske velkommen til seminaret og si noen ord om Magnar Storbækken i 
starten av seminaret. Sveinung vil ønske velkommen til Ringve i starten av 
omvisninga.  
Det vil bli kort presentasjon av innlederne og eventuelle spørsmål/debatt etter hvert 
innlegg. De som har ansvar for dette er: 
Sveinung: Ola Kai, Hans Fredrik, Eilif 
Tom Willy: Bjørn, Stein 
Andrea: UFFD, Per Åsmund, Bjørn 
Tom Willy tar ansvar for konserten og er vert for den.  
Styret møter på Ringve fredag kl.09.00. for å gå gjennom arkivet. 
 

 
Sak 71/22 Musikk og tradisjon 

- Bjørn gikk gjennom status for arbeidet med årets utgave av skriftet. Han ønsker at  
styret leser gjennom de årvisse sidene, dvs. de første og siste sidene. Fristen for 
tilbakemelding er mandag 14. november.  

- Utsending av manuslokk for 2023.  



Sveinung vil sende manuslokken for 2022 ut til styret, og Bjørn ser om den kan 
brukes i år også. Andrea sender den ut til medlemmene, og Bjørn hører med Karin 
om hvem andre hun sendte den ut til i fjor. 

 
 
Sak 72/22 Honorering av leder- og redaktørvervet 

Før valgkomiteen settes i arbeid må det avklares honorarsatser for ledervervet (kr. 
10.000 i dag) og redaktørvervet (kr. 30.000 i dag) i 2023. 
Styret drøftet dette og ønsker å øke honorarsatsene for ledervervet til kr. 20.000 og 
redaktørvervet til kr. 50 000, for at honorarene i større grad skal reflektere 
arbeidsmengden og ansvaret i disse to vervene. 

 
Sak 73/22 Innspill fra Siri Mæland  

I forbindelse med leveringen av konferanserapportene, kom Siri med et innspill som 
styret bør se litt nærmere på: 

 
Eg har skrive om saker som eg tykkjer er viktige, og som kom opp på ICTM si verdskonferanse og 
som har samanheng med etnokoreologien og musikk-dansforskinga, og det å tilhøyra same 
organisasjon. Og om ei tendens eg synest å sjå frå norske forskarar (som eg tek opp her), men 
kanskje ein tendens i heile ICTM-organisasjonen. Eg skriv det kanskje ikkje eksplisitt, men det er 
parallelt fleire ting som uroar meg: Splitt mellom musikk og danseforskning, - at danseforskarane 
går ut av ICTM, at norske og nordiske forskarar som studerer nordisk folkemusikk ikkje ser ut til å 
delta like aktivt (verken i NFL, eller i ICTM), at tradisjonsmusikk ikkje lenger ikkje berre er «in» i 
ICTM, men på vikande front i ei retning mot global, pop etc.. 
 
Denne saken ble utsatt til et senere styremøte. 

 
 
Sak 74/22 Oppdatering av medlemslistene 

- Det står i avtalen med UFFD at studenter med tilknytning til UFFD får gratis 
medlemskap ett år i NFL. Styret drøftet hva det til si å ha tilknytning til UFFD, og kom 
til at dette må gjelde studenter som har vært på forumtreffet eller sitter i 
arbeidsgruppen til UFFD. 

- Det kan være problematisk å få oppdatert medlemslisten når medlemmer og 
institusjoner får ny e-post uten å melde dette inn til laget. Sveinung legger ut en tekst 
om dette på nettsiden under medlemskap. Når det gjelder institusjonene ser Andrea 
om hun kan få oppdatert e-postene til disse før årsmøtet. 

 
 
Sak 75/22 Dato for årsmøtet 

Styret ønsker å ha årsmøte torsdag 16. mars kl.15. -17. Dette blir digitalt på Teams. 
 
 
Sak 76/22 Neste styremøte/redaksjonsmøte 

Neste styremøte blir mandag 9. januar kl.19.00. – 21.00.  
 
 


