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Referat fra styremøtet 21.01.2019

01/19 Regnskap 2018
Saksdokumenter
1. Resultatregnskap, 17.1. (foreløpig)
2. Balanse, 17.1. (foreløpig)
3. Årsoppgave 2018, 31.12.
Navn
Skattetrekkskonto
Sparekonto
Brukskonto
Dovre SMR spare
Kongsvinger MR fastrente
Kongsvinger MR sparekonto
Stor-Elvdal MR spare 1
Stor-Elvdal MR spare 2
Trysil MR spare

Kontonummer
1800 15 69844
1800 15 69895
1800 15 70117
1822 71 80303
1822 71 93138
1840 16 51485
1850 61 29717
1850 59 73956
1890 10 55102

Saldo 31.12.2017
59 549,00
316 887,59
126 880,15
3 416,13
62 865,02
261,00
16 635,21
10 522,50
18 834,59

Sum
Andre musikkråd

Saldo 31.12.18 Tilførte renter 2018
Disponert 2018
48 123,00
0,00
421 070,59
4 183,00
142 354,75
1 855,00
3 437,13
21,00
0,00
808,12
- 40 000,00
24 001,72
68,00 Inkl restsaldo fastrentekonto
16 732,21
97,00
10 584,50
62,00
19 211,59
116,00

685 515,49

7 210,12

73 967,15

Bakgrunn
Resultatet for 2018 ser ut til å bli vesentlig ut enn budsjettert. Hovedsakelig kommer det av at
vi hadde konsulentstillingen ledig i perioden 1.5.-20.8., og at inntektene fra VO-administrasjon
økte noe mer enn budsjettert. Det har også vært en pen vekst i inntektene fra akustikkmåling.
Overskuddet ligger an til å bli i området 80-100.000,-, når det tas høyde for de siste
fakturaene for 2018 og for avskrivninger.
Vi har også disposisjonsrett over 73.967,15 kr som står på konti fra lokale musikkråd som for
tida ikke har aktivitet. Det har vært en utbetaling til Huset på Kongsvinger (øvingsfellesskap),
ellers er det kun tilført renter for de kontoene i 2018. Stor-Elvdal musikkråd er på vei til å
reetablere seg som Stor-Elvdal kulturråd.
Vurdering
Det har lenge vært en målsetting å ha en egenkapital på minst 500.000 kr, både for å kunne
stå mot eventuelle svingninger, men også for å kunne ha sikkerhet for en trygg håndtering av
endringer dersom inntekter skulle falle bort i stor grad. 2018 gir et bidrag i rett retning, men
det er ikke klart at denne tendensen vil fortsette.
Usikkerheten er fortsatt stor, ikke minst knyttet til sammenslåingen av fylkeskommunene, og
til utviklingen av studieforbundsaktiviteten. Inntektene fra VOFO Hedmark og fra MIFFprosjektet er/blir faset ut, og må erstattes. Stor nøkternhet og tett kontroll på kostnadene vil
være hverdagen også framover.
Enstemmig vedtak
Regnskapet godkjennes og oversendes revisor
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02/19 Styrehonorar

Referat fra styremøtet 21.01.2019

Bakgrunn
Hedmark musikkråd innførte styrehonorar i 2000, så ble det kuttet noen år (2004-2007), og
gjeninnført i 2008 etter fusjonen med Oppland musikkråd. Satsene har siden vært uendret:
400 kr/møtedag for leder og 300 kr/møtedag for medlemmer.
Disse satsene utbetales også for deltakelse for musikkrådet på møter og konferanser.
I tillegg utbetales dokumentert trekk i lønn, dersom det er aktuelt. Noen offentlig ansatte får
innvilget permisjon med lønn fra sin arbeidsgiver til verv hos oss. De har stort sett vært ansatt i
kommune og fylkeskommune, slik at dette av og til har vært aktuelt.
Det er få av fylkesmusikkrådene som har møtegodtgjørelse, men noen av dem har et honorar
(stort sett < 8000 kr pr. år) til styreleder.
Vurdering
Dagens satser er symbolske, og ligger godt under satsene som Musikkens studieforbund og
Norsk musikkråd har til sine styrer: 1.300/1.500 kr pr. dag, og eget fast honorar for styreleder.
En oppjustering er på sin plass, men å gå så høyt som MSF/NMR vil betinge en
budsjettjustering, eller vesentlig færre møter enn i dag.
Administrasjonen foreslår å legge nivået til 50% av det NMR/MSF bruker for
møtegodtgjørelse.

Momenter å vurdere for å kunne beregne kostnadseffekten av vedtaket:


Skal det utbetales møtegodtgjørelse til de som får refundert lønnstrekk/eller til de som
har permisjon med lønn?



Skal styreleder har både fast honorar og godtgjørelse pr møte?

Etter drøfting i møtet kom styret fram til slikt
enstemmig vedtak:
1. Styreleder honoreres med et fast beløp på 8.000 kr/år, med virkning fra 1.1.2019.
2. Honorarsatsene for styremøter endres til 750 kr pr. dag for styremedlemmer, og
justeres i takt med satsene for styrearbeid i NMR/MSF.
Dagsatsen settes til 50% av det sentralleddet bruker.
3. I tillegg utbetales dokumentert trekk i lønn.
4. Styremedlemmer som får permisjon med lønn for å delta, eller som får refundert tapt
arbeidsinntekt, får ikke møtehonorar i tillegg.
5. Honoraret utbetales etterskuddsvis, etter hvert semester.
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03/19 Oppsigelse av avtale om Miff-tilbud i Bruvoll fengsel

Referat fra styremøtet 21.01.2019

Saksdokumenter
1. Samarbeidsavtale, 2017/18, – forlenget ut skoleåret 18/19
2. Svar fra Bruvoll fengsel, 8.1.2019

Bakgrunn
Fra Musikk i fengsel og frihet (Miff) har vi fått denne statusen ved inngangen til 2019:

Bevilgninger for dette året:


Fra Justisdepartementet/Kriminalomsorgen – til trinn 1 (og 2): Kr. 369.000 («linje i
statsbudsjettet», ikke mulig å søke mer, ingen frie midler vil bli utlyst)



Fra Helsedirektoratet: Rusforebyggende aktiviteter – trinn 2 og 3: Kr. 800.000 garantert
(tilskudd tildelt i 2018, overført).
Ny rapport og søknadsfrist er 1. februar 2019 for å be om «friske penger» i 2019.



Tre av våre mest aktive fengsler (Bruvoll, Hassel og Hof) nedlegges i løpet av de nærmeste
ukene.



Det finnes klare samarbeidsplaner og avtaler om opprettelse av nye forebyggende tiltak
(trinn 2 og 3) i Rogaland, Troms og Akershus.

Med dette som underlag vil administrasjonen foreslå for styret i MSF at vi garanterer Miffaktivitet under straffegjennomføringen (trinn 1) første halvår 2019 på samme nivå som i 2018.
Høsthalvåret må vi komme tilbake til, fordi tilskuddsmidlene i 2019 ser ut til å dreie mer og mer
i retning av «utetilbud» i Miff. Vi vil gjerne forsvare Miff-modellen (sammenhengende tilbud
under og etter soning), men ser at vi står i fare for en viss målforskyvning når mesteparten av
tilskuddsmidlene er øremerket rusforebyggende aktiviteter utenfor soningsstedene.

D:\SharePoint\Norsk musikkråd - Hedmark Dokumente\STYRE_HOMR\2019\Møtereferat 0121.docx

Side 4 av 12

Vurdering

Referat fra styremøtet 21.01.2019

Det har i flere runder vært usikkerhet rundt bevilgningene fra staten til tiltak i fengslene (under
soning), men det har som regel ordnet seg utover i kalenderåret. Det har gått med mye tid til
lobby for å beholde bevilgningene, og Miff sin administrasjon har godt en god jobb. Nå ser det
ut til at tilskuddsmidlene øremerkes andre typer tiltak.
Når vi tok kontakt med Skarnes vgs/Kulturskolen i Odalen rett over nyttår, ble vi oppmerksom
på at Bruvoll fengsel var vedtatt nedlagt, og avvikles ganske raskt. Innsatte skal overføres til
andre fengsler, og pr 1.3. skal Bruvoll være tømt.
I følge avtalen, som har 3 mnd gjensidig oppsigelsestid, har vi ansvaret for å betale for
undervisningen ut skoleåret. Denne avtalen foreslås sagt opp pr 1.2., slik at vi er ute pr 1.5.
Økonomien sikres ved at partene står ved sine avtalte forpliktelser, og Bruvoll fengsel har
allerede svart positivt på det. For oss blir resultatet trolig et lite overskudd, som kan bli noe
større dersom utstyret kan selges. I samarbeid med læreren for tiltaket, vil vi gå gjennom
utstyret (trommesett, sanganlegg, to gitarer, bass) og vurdere tilstanden ved henting. I følge
avtalen er utstyret Innlandet musikkråd sin eiendom.
Enstemmig vedtak:
1. Samarbeidsavtalen om bandundervisning i Bruvoll fengsel sies opp pr. 1.2.2019.
2. Samarbeidspartene faktureres for sin 1/3 for januar-april.
3. Administrasjonen søker Miff om støtte for januar-april. Frist 1.2.
4. Bandutstyret hentes på Bruvoll, og lagres eller selges.
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04/19 Deltakelse på WASBE-konferansen i Buñol, 9.-13.7.

Referat fra styremøtet 21.01.2019

Saksdokumenter
1. Invitasjon som foreleser.
Bakgrunn
Gjennom arbeidet i prosjektet «Rom for spilleglede»/Norsk musikkråds utvalg for
musikklokaler, har daglig leder fått invitasjon til å holde et foredrag på World Associaton of
Symphonic Bands and Ensembles (http://wasbeconference2019.com/) om akustikk i
øvelokaler for korps. Dette tilbudet har kommet som et resultat av en søknad fra daglig leder,
og at NS8178-arbeidet er i ferd med å bli ISO-standard.
Kostnadene for konferansen dekkes av WASBE, reise og opphold av NMR/MSF og
arbeidstiden av Innlandet musikkråd.
Budsjett 4 dager/2 dager/1 dag:
Budsjett Deltakelse TEJ - WASBE Bunol 9.-13.7. 2019
NOK 4 dager NOK 2 dager
Konferanseavgift - medlem
60 € WASBE
591
394
Hotell/mat/lokaltransport
490 €
4 827
2 413
Reise
360 €
3 546
3 546
Arbeidstid 7,5 t/dag
Innlandet musikkråd
15 000
7 500
Total
910 €
23 964
13 853

NOK 1 dag
197
1 208
3 546
3750
8 701

Norsk musikkråd/musikkens studieforbund bidrar med ca 5000,- for reise og konferanseopphold 1 dag.

Vurdering
Dette er en internasjonal anerkjennelse av arbeidet som er gjort, og en mulighet til å spre
informasjon, og etablere kontakter som kan gi større kred til arbeidet lokalt/regionalt. Om det
er rom for å være på hele eller deler av konferansen, blir en vurdering som styret får ta.
Etter drøfting i møtet kom styret fram til slikt
enstemmig vedtak:
Daglig leder deltar på hele konferansen (4 dager) for Innlandet musikkråd
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05/19 Storbandsommerkurs – videre engasjement

Referat fra styremøtet 21.01.2019

Bakgrunn
Samla oversikt over resultatutviklingen og vår andel av over-/underskudd 2009-2018:
År
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Sum

-

Resultat
65 481
122
22 600
48 455 8 407
144 11 640 27 794 105 590
100 854
197 867

Vår del
32 741
61
11 300
24 228
4 204
72
5 820
13 897 I 2017 trakk sparebanken Hedmark seg ut av
20 000 samarbeidet, samtidig som Hedmark fylkeskommune
35 000 reduserte tilskuddet til kurset.
59 289

De to siste årene har storbandsommmerkurset gått med stort underskudd, og i forrige
styremøte ble det vedtatt et tak på Innlandet musikkråds ansvar for underskuddet i 2018. Det
ble akseptert av vår samarbeidspartner Østnorsk jazzsenter, som tok resten av underskuddet.
Grunnen til at vi tar en mindre delt av underskuddet enn Østnorsk jazzsenter ligger i at de
hadde en mer solid økonomi i 2017. Underskuddet inkluderer arbeidstid for daglig leder under
selve kursavviklingen.
I møte med Østnorsk jazzsenter drøftet vi muligheten av å få til et budsjett i balanse for 2019.
Vurdering
Styret har tidligere vært tydelige på at Innlandet musikkråd må få mulighet til å bygge opp en
noe større egenkapital enn dagens. Det er vanskelig å forene med å delta i et samarbeid som
ikke er egnet til å gi overskudd. Svarene på årets søknader er ikke bedre enn i fjor, og det er
ikke realistisk å anta at Hedmark fylkeskommune gir omsøkt beløp (50.000 kr) når de ga
20.000 kr i fjor.
I samråd med ØNJ ser vi ingen annen løsning enn å avlyse årets kurs, dersom det ikke kommer
ekstraordinære tilskudd i tildelingen tidlig i februar. Det har vært et godt samarbeid i 10 år,
men uten mulighet for balanse eller overskudd, vurderes framtidsutsiktene som dårlige.
Enstemmig vedtak:
Storbandsommerkurset i 2019 avlyses.
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06/19 Regnskapsavtale over på fastpris.

Referat fra styremøtet 21.01.2019

Bakgrunn
Accountor Hamar har sendt oss tilbud om fastpris på regnskapstjenestene fra Accountor.
Overgang til fastpris
Vi vil fra 2019 gå over til fastpriser hos oss. De fleste kunder ønsker dette pga
forutsigbarhet.
I 2018 ble totalhonoraret på kr 43.493 eksl mva, inkl utlegg, datakostnader (ikke
PowerOffice) mm. Dette var litt lavere enn i 2017, tross prisstigning. Vi tilbyr dere et
årshonorar for 2019 på samme nivå som 2018, tillagt ordinær prisstigning. Totalt
årshonorar for 2019 inkl datakostnader (ikke PowerOffice-lisensen) og utlegg beregnes
derfor til kr 45.000 + mva.
Skulle dere ønske bistand utover de ordinære regnskapstjenestene, faktureres disse etter
medgått tid. Det forutsettes at bilagene er i orden og at disse samt arbeidsoppgavene ikke
varierer vesentlig i omfang i forhold til siste års historikk.
Vurdering

Siden 2018 var et overgangsår, var behovet for bistand større enn det er nå, så det vurderes
at det kan være gunstig å fortsette etter dagens modell med fakturering for bistand til
lønn/rapportering til aa-registeret, NAV og skatteetat. Accountor Hamar er innstilt på en slik
mulighet, og trolig vil behovet for bistand i 2019 være lavere enn i 2018.
Enstemmig vedtak:

Dagens avtale som faktureres etter medgått tid, forlenges ett år, og vi ber om nytt fastpristilbud i
2020.
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Referat fra styremøtet 21.01.2019

07/19 Tildeling tilretteleggingstilskudd høst 2018
Saksdokumenter
1. Tildelt ramme fra MSF for 2018, 33 850,2. Tabell med forslag til tildeling for høsten 2018, 21.1.

Bakgrunn
Tilretteleggingstilskudd (til særlig tilrettelagte kurs for deltaker med spesielle behov) tildeles
etter søknad, og er et tilskudd som kommer i tillegg til det ordinære timetilskuddet på 100
kr/time. Styrets vedtak skal følge saksbehandlingen videre.
Tidligere år har det vært problemer med å bruke opp tildelt ramme, men fra 2018 er dette
snudd. Vi har fått flere lokale lag som har slike kurs, og i samråd med MSF, ble 27.200,benyttet i vårsemesteret. Det gir en ramme på 6650,- for høsten. Behovet er 14.400,- om
kursene skal få 150 kr/time i tilretteleggingstilskudd, som er det samme som de fikk i
vårsemesteret.
MSF vil i løpet av kort tid melde tilbake om det er mulig å få tilleggbevilgning for å kunne til
dele etter behov og ikke etter rammen
Vurdering

Dersom vi må holde tildelingen innenfor rammen, tas reduksjonen på de kursene som har
høyest tildelingsprosent (jfr. tabellen som ligger ved).
Enstemmig vedtak:

294295 Alvdal musikkråd - høst 2018 - TRT gr.1
294298 Alvdal musikkråd - høst 2018 - TRT gr.2
294854 Musikalis Junior - høst 2018 - bandøving
294851 Musikalis 1 - høst 2018 - bandøving
289752 Oppvask - høst 2018 - felles
287410 Sing Song Singers - høsten 2018 - felles
289753 Strandefjorden - høst 2018 - felles
Summer
*

1 600
1 600
0
3 400
1 500
2 800
1 500
12 400

Kun dokumenterte kostnader tas med i denne matrisen
Tildelingsprinsipper som er fulgt
A < 150 kr/time (timer med lærer)
B < samme sum som arrangør har rapportert som kurskostnader
Total ramme for hele kalenderåret = 33850
-27200

4 000
4 000
8 500
3 750
2 800
3 750
26 800
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Ved en eventuell reduksjon, skjermes kursene i Alvdal så langt som mulig.

5 360
5 360
50 000
100 000
9 270
7 600
9 000
186 590

43 500
90 000
4 500
5 000
143 000

6 650

Kurset får ikke tilretteleggingstilskudd - dokumentasjon av behov mangler, tross purring.
Kurset kan ikke godkjennes pga for lav alder på deltakerne.
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08/19 Ledermøte - program

Referat fra styremøtet 21.01.2019

Da er Odd Håpnes klar – og etter vedtektene skal innkalling være sendt senest 1 måned før
møtet, og medlemsorganisasjonene kan foreslå saker helt til 14 dager før møtet. Påtroppende
fylkeskultursjef i Innlandet, Randi Langøigjelten er invitert. Hun kommer og sier noe om
sammenslåing til Innlandet fylkeskommune og kulturetaten inn i den nye organisasjonen. Til da
er også struktur og ledere på nivå 3 (hva nå enn det er) klart.
Enstemmig vedtak:
Rammer for møtegjennomføringen:
Tid:

Fredag 15. mars kl. 15 – 19

Sted: Meierigården – like ved biblioteket i sentrum av Lillehammer
Program:
15.00 velkommen/opprop/allsang
15.15 Odd Håpnes om «kulturaktivitet og helse», innlegg og samtale
16.15 Fylkeskultursjef Randi Langøigjelten om kulturetat i nytt fylke
16.30 Pause og mat
17.30 Ledermøtesaker:
- regnskap 2018
- presentasjon av nye medlemmer
- eventuelle innkomne saker
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Referat fra styremøtet 21.01.2019

09/19 Referat- og orienteringssaker
Innkomne saker fra:

1. Sluttvederlagsordningen

Endring til «sliterordningen», 12.12

2.
3.
4.
5.

Husleieavtale 2019-2024, 12.12.
Kommunale VO-midler ‘16/’17, 18.12.
Kommunale VO-midler v ’18, 20.12.
Informasjon om kortilbudet Entrè, 3.1.

Hamar kommune
Rendalen kommune
Trysil kommune
Lillehammer kommune

Premieplikt i 2023, O/U vil fortsette som nå.

Avgjørelse om dette er et frivillig tilbud, der Lillehammer
musikkråd er reell arrangør eller om det er et kommunalt
tilbud. Så langt foreligger ingen samarbeidsavtale eller
indikasjon på at det er noe annet enn et kommunalt tiltak.
Søknad om VO-midler avslås.
Oversikt Frifond 2018, 15.1.
16.950,Det viser seg at få andre fylker kommenterer frifondsøknader, og dessverre gir god jobb lavere treffprosent.
Innlandet musikkråd kommenter også Vestfold (inntil videre).

6. Norsk musikkråd

FRIFOND-SØKNADER 2018, BEHANDLET I FYLKET
Pr. 15/1-19
Totalt Antall
Á KR.
FYLKE
søkn. kommentert
50 BELØP
Østfold
84
Akershus
269
Oslo
666
Hedmark
58
43
2 150
Oppland
67
52
2 600
Buskerud
80
Vestfold
186
94
4 700
Telemark
102
Aust-Agder
86
Vest-Agder
245
Rogaland
232
Hordaland
297
Sogn og Fj.
19
Møre og Roms.
80
Sør-Trøndelag
216
9
450
Nord-Trøndelag
42
Nordland
86
Troms
72
6
300
Finnmark
19
SUM

2 906

Saker sendt til:

7. Trysil kommune

10.000,8.000,-

204

-

10 200

GRUNNSUM
3 000
3 000

500
-

TOT.
FYLKE
5 150
5 600
6 200
950
800
-

8 500

18 700

1 500

500

Søkn.sum

Aksept

940 434
2 470 828
7 548 961
538 377
711 676
762 802
1 451 191
967 712
814 541
2 037 154
2 305 120
3 428 830
149 249
828 777
1 972 141
452 462
989 852
829 498
351 000

200 000
648 166
2 030 155
68 000
129 000
261 537
348 649
308 772
225 263
705 700
696 200
898 449
35 000
249 509
608 570
133 800
340 628
163 500
169 000

29 550 605

8 219 898

Antall
35
116
318
13
21
36
68
52
41
123
122
146
6
43
104
20
45
28
9

Tildelings-%
42
43
48
22
31
45
37
51
48
50
53
49
32
54
48
48
52
39
47

1 346

Purring, kommunale VO-midler, 3.1.

Tildelt beløp kom ikke før nyttår, derfor purring.
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Fra administrasjonen:
8. Registermelding
9. VO-registrering

10. Elverum kommune

Referat fra styremøtet 21.01.2019

Navneskifte godkjent i Enhetsregisteret, 3.1.

Rutinene for navneskifte er forenklet, vedlegg kreves ikke lenger.

NK sine kurs er forsinket, ikke klar for tildeling, 17.1.

Det er planlagt en sak på møtet med tildeling til prioriterte emner og
til tilrettelagte kurs. Dette må utgå fra sakslista, og vedtak må tas av
AU for å rekke fristen 24.1.
Kursvolumet ser ut til å være ganske stabilt.
Oppsummering/Konklusjoner fra akustikkmålinger, 15.1.

Positivt møte med eiendoms -og kulturetat. Se vedlegg for oversikt.

Invitasjoner/innkallinger
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Åmot kulturråd
NK Østerdalen
Hedmark folkemusikklag
NMR/MSF
VOFO Innlandet
Norsk kulturskoleråd, H&O
Norsk jazzforum
NMR/MSF

Årsmøte, Rena, 11.2.
Årsmøte, Elverum, 2.3.
Årsmøte, Elverum, 9.3.
Samling for akustikkmålere, Lillestrøm, 11.-12.3
Årsmøte, Moelv, 19.3. kl 18
Årsmøte, Honne/Biri, 22.3. (dagtid)
Klubbmøte, Trondheim, 29.3.
Landsmøtehelg, Tromsø, 24.-26.5.

Hvem ?
Trond
Trond
Trond
Eirin/Trond
Kåre?
Trond
Trond
Kåre/Trond

Enstemmig vedtak:
Referatsakene godkjennes
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