
Referat fra Styremøte 2023/1 i Norsk folkemusikklag 
Teams mandag 9. januar kl. 19.00—21.00  
 

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

 
 
 
Sak 1/23 Korte meldinger 
 

o Seminaret på Fagernes høsten 2023 
Etter søknad har vi fått 100 000 danske kroner fra Nordisk kulturfond til 
seminaret høst 2023. 
Musikknettverket er bedt om å være involvert, Sveinung har dermed en rolle 
også i fra Ringve Musikkmuseum 

o Vi har blitt bedt om å delta i evalueringen av ordningen "Norske opne 
tidsskrift innan humaniora og samfunnsvitskap". Sveinung har laget et svar fra 
Norsk folkemusikklag som Bjørn også har bidratt til, og dette er blitt sendt 
inn. 

o Folkemusikkstudiet på Rauland er i gang med semesteret, og har tatt i mot 3 
nye internasjonale musikkstudenter etter jul. Totalt er det 7 internasjonale 
musikkstudenter på instituttet dette semesteret. 

 
Sak 2/23 Referat fra forrige styremøte  
 
  En kort gjennomgang av sakene og referatet ble godkjent. 
 

Oppfølging av oppsatt dato for årsmøtet 2023: Innkalling til årsmøtet 16. mars 
må sendes ut til medlemmene senest mandag 16. januar. Bjørn skriver et 
utkast og sender til Andrea. Andrea sender ut til medlemmene. 

 
Sak 3/23 Evaluering av seminaret på Ringve 
 

Styret drøftet seminaret; det som gikk bra og hvilke ting som kunne vært gjort 
annerledes. Vi har blant annet fått innspill på at det var gode og interessante 
innlegg og god stemning, men at det kunne vært mer tid til diskusjon og 
sosialt samvær mellom innleggene. Ringve fungerte godt som arena for 
seminaret. Styret har et notat med mer detaljer angående evalueringen. 

 
 
Sak 4/23 Bruken av privatbil 
 

Når det gjelder føring av reiseregning er det viktig at de som bruker privat bil 
til transport på en strekning der det går kollektiv transport må ha godkjenning 
av styret til dette på forhånd. Dette gjelder både styremedlemmer og 
innledere. 



 
Sak 5/23 Regnskapet for 2022  
 

Sveinung la fram det foreløpige regnskapet. Styret tok regnskapet til 
orientering. 
 
  

 
 
Sak 6/23 Utkast til budsjett for 2023 
 

Sveinung la fram en skisse til budsjett, og gikk gjennom punktene. Styret ble 
enige om å jobbe videre med dette i neste styremøte. Medlemsavgiften har 
ikke vært økt på flere år og styret vurderer å øke denne noe. Andrea og 
Sveinung ser på medlemstall med tanke på utregning av denne økningen. 
Styret vi så drøfte dette på neste styremøte. 

 
Sak 7/23 Valg av nytt styre 
 

Styret diskuterte en del momenter som valgkomiteen bør orienteres om. 
Bjørn lager et skriv til valgkomiteen. 

 
 
Sak 8/23 Musikk og tradisjon 2023 
 
  Bjørn gikk gjennom status for skriftet. 
 

Styret vedtok at bidragsytere fremover får to eksemplar av skriftet og 
bokmeldere, masterstudenter, redaksjonskomite og forfattere av 
konferanserapporter får ett eksemplar. I år ble eksemplarene til utlandet 
sendt ut av Bjørn for å unngå de relativt store avgiftene vi må betale om 
Novus sender de ut. 

 
Sak 9/23 Plan for restopplag av skrifter og arkiv 
 

Styret må følge opp ryddearbeidet med arkiv og restopplag av skrifter som ble 
satt i gang på Ringve før seminaret. Bjørn og Sveinung vil møtes på Ringve for 
å gå gjennom permene/arkivet som er lagret der. Når det gjelder skriftene 
som ligger på Novus sitt lager bør det utarbeides en plan. Det er ca. 50 av 
hvert skrift. Sveinung tilbyr seg å reise til lageret i sommer og se gjennom hva 
som finnes der, og eventuelt ta med noen eksemplar av hvert nummer.  

 
Sak 10/23 Innspill fra Siri Mæland  
 

I forbindelse med leveringen av konferanserapportene, kom Siri med et 
innspill: 

 



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.. 
 
Styret ønsker å komme frem til noen punkter for å møte denne bekymringen. Blant 
annet ved å dele Bulletinen fra ICTM på facebooksiden vår.  

 
Sak 11/23 Tidspunkt for neste styremøte/redaksjonsmøte 
 

23. februar må årsmøtepapirene være klare til å sendes ut. Styremedlemmene 
skriver om det de har ansvar for i styret. Senest 10. februar må de ulike delene til 
årsmeldingen sendes til Bjørn. 

 
Tidspunkt for neste styremøte: 30. januar 19.00. -21.00. 
 

 
 


