REFERAT FRA STYREMØTE ONSDAG 9.12.2020
Sted: Teamsmøte

Tid: 1030-1200

Til stede
Fra styret:
Kåre Haugli, Birgitte Rosenberg, Jan Morten Rønning, Terje Asprusten, Jimmy Høiberget og Else Myhr
Fra administrasjonen:
Trond Eklund Johansen
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Lenke til video med Østre Rendal mannskor – årets vinner av Voksenopplæringsprisen i Innlandet
Hamar, 9.12.2020

Kåre Haugli (s.)
styreleder

Trond Eklund Johansen
daglig leder

Særutskrift av enkeltsaker sendes:
24/20
Kulturalliansen, med nærmere informasjon om vår vurdering
26/20
Huset 2.0 og Kongsvinger kommune v/kultursjef
29/20
Øvrige styremedlemmer, og daglige ledere i NMR og MSF til orientering
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24/20 Prosjektinvitasjon – kartlegging av kulturlokaler for Kulturalliansen
Saksdokumenter
1. https://www.nav.no/no/person/arbeid/oppfolging-og-tiltak-for-a-komme-i-jobb/tiltak-for-akomme-i-jobb/tilskudd-til-lonnsutgifter/tidsbegrenset-lonnstilskudd
Info fra NAV/SONANS
Midlertidig lønnstilskudd skal bidra til at tiltaksdeltakere kan bli fast ansatt i ordinære virksomheter.
Tiltaksdeltakeren ansettes i en offentlig eller privat virksomhet, i hel- eller deltidsstilling, og skal utføre
ordinære arbeidsoppgaver. Lønnstilskuddet skal kompensere for arbeidstakerens lavere produktivitet i
denne perioden. Lønnstilskudd gis i form av en fast prosentvis lønnsrefusjon, som utmåles på grunnlag av
faktisk stillingsprosent. Når det gjelder dette tilfellet dekker lønnstilskuddet 60 prosent av
refusjonsgrunnlaget i inntil tolv måneder og deretter 50 prosent av refusjonsgrunnlaget.
NAV etterspør et eventuelt tidsperspektiv og opplyser at de tar over oppfølging når hen avsluttes i
tiltaket her, det blir etter tilsagn om lønnstilskudd og hen har startet i arbeidet.

Bakgrunn
Vi er kontaktet av Kulturalliansen, kommer med spørsmål om vi kan være vert for et prosjekt med
kartlegging av kulturlokaler for Kulturalliansen. Sonansgruppen er initiativtaker.
Hen som skal gjøre arbeidet har tidligere kartlagt lokaler i Trysil som 50% praktikant i kommunen, og
hen ønsker å fortsette arbeidet i kommunene rundt. Til dette arbeidet kan Kulturalliansen få
lønnstilskudd fra NAV på 60%. Kulturalliansen vurderer at det vil bli en utfordring å ansette hen
direkte, siden de ikke har en administrasjon (enda). Lønnstilskuddet faller også bort om arbeidet skulle
gått via enkeltmannsforetak.
Sonans/NAV ønsker nå altså tilskudd/ansettelse fra Kulturalliansen til å dekke de 40% som ikke NAV
dekker. De forsøkte først å skaffe ansettelse via fylkeskommunen, men fikk nei.
De tenker at det hadde vært gunstig å ansette hen i en omlag 50% stilling, og starte med Åmot
kommune (hvor hen er bosatt) og deretter ta for seg så mange kommuner som mulig i Innlandet.
Konkret plan er ikke lagt her for antall, eller for varighet på engasjementet.
Oppfølging og tilrettelegging gjøres av Kulturalliansen i tett samarbeid med de kommunene som deltar
i prosjektet.
Eksempel på en av de 34 lokalene som er registrert i Trysil gjennom prosjektet finnes her:
https://database.musikklokaler.no/kultur/location/566/room/741
Vurdering
I og med at dette tangerer vårt arbeid med musikklokaler, og vil bidra til at flere kommuner får kartlagt
sine lokaler, så er administrasjonen i utgangspunktet positiv til dette initiativet. Sammen med våre
akustikkmålinger, vil kommunene som deltar få en svært god oversikt på kulturlokalene som er i bruk.
Forutsetningen må være at Sonans/NAV og den enkelte kommune som deltar, må sørge for
tilrettelegging og oppfølging av vedkommende på en god måte, det kan ikke forventes av musikkrådet
noe annet enn kommunikasjon rundt lønn/reisegodtgjørelse. I tillegg vil lokaler i kommuner der vi har
målt allerede være registrert i basen, og da kan avklaringer rundt det også inngå.
Oppsiden for musikkrådet vil være at kommunene retter en større oppmerksomhet rundt lokaler, og
kan få inspirasjon til å gjøre akustikkmålinger av flere lokaler. Databasen er også verdifull når vi skal
planlegge målinger i lokaler vi ikke kjenner fra før.
Om det er riktig, rent etisk av musikkrådet, å opptre som «skyggearbeidsgiver» for å løse ut
lønnstilskudd fra NAV, må det gås noen runder for å avklare.
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Avklaringer gjort etter utsendelse av møteinnkallingen:
•

Ordningen det er snakk om, skal ifølge NAV lede fram til varig ansettelse.
Dette er beskrevet som et tidsavgrenset prosjekt.

•

Innholdet i registreringene som er gjort i Trysil, er inkonsistent og mangelfullt. Det er sjekket med
grunnlagsdatafilene, og manglene er vesentlige, og bidrar i liten grad til å gi kommunen nødvendig
oversikt på hva lokalene inneholder og hvilke brukererfaringer som foreligger.

Enstemmig vedtak:
Innlandet musikkråd avslår invitasjonen.
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25/20 Innlandet musikkråd på Instagram
Bakgrunn
I dag har Innlandet musikkråd en egen Facebook-side og en Twitter-konto. På Facebook deles stort
sett nyhetssaker og arrangementer, i tillegg til at siden brukes til å dele generell informasjon og gode
nyheter fra Innlandets musikkliv. Twitter opprettet vi som et forsøk på å bli mer synlig i det politiske
sjiktet, da et stort antall av både regionale og lokale politikere er aktive på Twitter, og det dermed kan
brukes som innspill i politiske saker og diskusjoner.
Men hva så med Instagram? Den største grunnen til å supplere med Instagram i tillegg til Facebook og
Twitter, er at dersom informasjonen deles i flere kanaler, jo flere treffer den. Instagram er supert til å
dele småposter, enten det er våre egne innlegg, eller om vi deler bilder og innlegg om aktiviteter fra
våre medlemsorganisasjoner og lokale lag for å vise fram disse også. Torkjell Hovland i Oslo musikkråd
syns for eksempel at vi har veldig fine «på veien»-poster på Facebook, som tar seg godt ut på
Instagram.
Færre unge bruker Facebook og Twitter nå, enn for bare noen år siden. De er derimot på Instagram, og
derfor enklere å nå. Blant annet poster om Frifond musikk-ordningen kan være aktuelt å dele på
Instagram i ny og ne.

Dette er utklipp fra Instagram-kontoene til Oslo musikkråd, Norsk musikkråd og Akershus musikkråd.
Smittevern går selvsagt igjen, men det benyttes også til å legge ut små videosnutter eller bilder fra
politiske møter og aktiviteter. I tillegg til bilde, kan det legges til en liten tekst, emneknagg og eventuelt
sted som en kort beskrivelse av det aktuelle innlegget.
Vurdering
For å nå et større publikum enn de 896 følgerne vi har på Facebook, så vurderes nytten av å bruke en
kanal til som god. Spesielt siden ungdommen i større grad er aktiv på Instagram enn på Facebook.
Nettsideløsningen vi bruker er forberedt for rask deling av saker.
Enstemmig vedtak:
Innlandet musikkråd går på Instagram, og undersøker om SnapChat og TikTok kan være en
tilleggskanaler.
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26/20 Depositumgaranti – søknad om utsettelse av tilbakebetaling
Bakgrunn
Vedtak i sak 21/18

Foreningen Kongsvinger aktivitetssenter/Huset ved Dag Sand (styrets leder/daglig leder) søkte
Hedmark og Oppland musikkråd om å stille depositumsgaranti for husleieavtalen de har inngått
mellom Center Eiendom og Kongsvinger aktivitetssenter/Huset for øvingsgarasjen i Norskogvegen
4-6 i Kongsvinger.
Administrasjonen har hatt kontakt med styret i Huset gjennom året, og da det nærmet seg
innbetalingsfrist (20.11.20), fikk vi denne eposten fra styreleder Lars Ovlien:

Hei Trond,
Som nevnt på telefon så har driften til «Kongsvinger aktivitetssenter - Huset» vært stabilt i balanse
det siste året. Det er vanskelig å skape aktivitet i kultursektoren, men vi har vært heldige og ikke
mistet så mange leietakere.
Vi vil trenge å hente inn midler tilsvarende beløpet på 40 000 kr vi har vært så heldige å få låne av
dere, og ber om et års henstand slik at vi får områdd oss. Det har vært mye å gjøre for å holde
aktiviteten oppe dette siste året og dermed ikke så stor kapasitet utover den daglige driften.
Pengene står pent på en konto og er husleiegaranti inn mot huseier.
Tusen takk for hjelpen og forståelsen.
Med vennlig hilsen / Best regards
Lars Ovlien
Leder, Huset 2.0
m +47 90 77 02 98
www.huset-kongsvinger.no

Vurdering
Reduksjon i aktivitet og dermed i leieinntekter har gjort det vanskelig å opparbeide nødvendig
overskudd på driften til å kunne betale tilbake etter avtale. Regnskapet for 2019 viser et underskudd,
men det vurderes som ganske trygt å gi dem et års utsettelse i tråd med søknaden.
Enstemmig vedtak:
Huset innvilges utsettelse til 20.11.2021 med tilbakebetaling av 40.000 kr i depositumsgaranti til
Kongsvinger musikkråds konto 1840 16 51485.
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27/20 Møteplan vårsemesteret 2021
Dato/uke
Aktivitet
13. jan
Søkeskole #4 – om KOMP
Uke 4
Styremøte
17. feb
Søkeskole # 5 – om Kulturrom (hovedfrist 1.3.)
Uke 8
Styremøte – regnskap/ledermøte
16. mars
Ledermøte – i samråd med IFK – Terje K.
Uke 17
Styremøte - Musikktingsaker
7.-9. mai
Musikkting
mai
Søkeskole # 6 – om ??
Uke 23
Styremøte

Sted
Nett
Nett
Nett
Nett
Nett ??
Nett
Fredrikstad
Nett
Fysisk

Ansvar
Eirin
Trond
Eirin
Trond
Trond
Trond
NMR/MSF
Eirin
Trond

Enstemmig vedtak:
Møteplan for våren 2021 godkjennes
28/20 Referat- og orienteringssaker
Innkomne saker fra:
1. Innlandet fylkeskommune
Svar utbetalingsanmodning, 4.9.
75.000,2. Hamar musikkråd
Referat styremøte, 29.9.
Fra 1. februar 2021 avsluttes Turneorganisasjonen sitt virke på Disen. Hovedbygningen blir da ledig
og det jobbes med å finne leietakere. Øvingslokaler m.m. i Black Box skal fortsatt kunne brukes til
kulturvirksomhet og er inntil videre sikret drift.
Oppdatering 27.11.: Bevilgning nullet fra 2022 (i fylkesrådmannens forslag til budsjett).
3. Nord-Odal kommune
Avslag kommunale VO-midler, 6.10.
4. Vågå kommune
Kommunale VO-midler 19/20, 7.10.
7.020,5. Akershus musikkråd
ISO-standard for øverom er nå ute til høring, 21.10.
“Acoustic quality criteria for music rehearsal rooms and spaces”
Fikk i dag melding fra Standard Norge at forslget (DIS=Draft International Standard») til ISO-en
nå ligger ute. Kan lastes ned fra http://enquiry.standard.no/Home/Details/7710 (registrering
kreves)
https://www.musikklokaler.no/nasjonal-standard-for-musikklokaler/internasjonal-standard-underveis

6. Norsk musikkråd
Valgkomiteen inviterer, 2.11.
Forslag bes sendt til leder for valgkomite
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Saker sendt til:
12. SUNKI (NKs ledd i fylket)
Forventningsavklaring etter møte, 4.11.
13. Medlemmer/politikere/adm Kartlegging av koronakonsekvenser for frivillig kulturliv, 11.11.
14. Kursadministratorer i lagene Informasjon om nytt system og noen endringer i 2020 (korona), 16.11.
I forbindelse med sluttrapportering for høst 2020 er studieplaner som åpner for 4 timers kurs
godkjent ut året. Det samme gjelder muligheten for å få dispensasjon fra minste deltakerantall.
Søknad om dispensasjon dersom man endte opp med å bli mindre enn 3 deltakere på ett kurs som
var planlagt for 3 eller flere tas imot sentralt.
15. Kulturenheten m.fl.
Om spillemidler, og utsettelse av sak i hovedutvalget, 1.12.
Fra administrasjonen:
16. MSF
Tilleggstildeling vår 2020, 19.10.
375.714,Lag som har fått kutt i timetallet våren 2020, fikk tildelt ekstra, slik at de kommer opp i omtrent
normalt beløp for våren. Til sammen nær 900.000 kr, som er lavere enn 2019, pga avlyste
sommerkurs (nasjonale kurs som NMF, Korpsnett Norge, Norges korforbund, Norsk
kammermusikkforbund og Ung i kor normalt har i Innlandet).
17. Søkeskole # 2
Prosjektorganisering, 17 deltakere, 21.10.
18. Akustikkmålinger
Hamar domkirke, 12.10 – Hamar kino, 2.11.
19. Søkeskole # 3
Kompensasjonsordningene, 5 deltakere, 18.11.
De fleste hadde definert seg ut av ordningene fordi drift/prosjekt er uklart for mange, flere vil ta
opp gamle søknader nå, når skjemaet er enklere, og reglene klarere.
19% av tildelingene i Innlandet i siste runde var til musikk – det meste går til idrett.
Fåvang musikkforening
Lalm musikkforening
Norsk et lite kor
Rebels music
Vestoppland musikalensemble
Vestoppland musikalensemble
Vox Vaalaa

92 750
176 100
93 920
285 000
82 000
35 000
27 000

64 925
97 470
56 774
157 500
57 400
17 500
13 500

64 925
97 470
56 774
157 500
57 400
17 500
13 500
465 069

Fullstendig liste https://lottstift.no/content/uploads/2020/12/3.-desember-2020-1.xlsx

20. Søkeskole for andre?

RINGEBU
VÅGÅ
NORD-FRON
GRAN
GJØVIK
GJØVIK
RINGEBU
Av 2 353 804 totalt

Korpsnett Norge har bedt om tilbud på å gjøre søkeskole (evt andre
tema for deres medlemmer). Kveldsaktivitet som kommer oppå andre
gjøremål, og bør prissettes deretter, om styret mener det er OK å
tilby for nasjonale organisasjoner. Bare for å lodde stemningen.
21. Regnskap pr. 8.12.
Da er det meste ajour pr dato, se vedlegg.
Anslagsvis et lite underskudd, litt ettersom hva deltakelse i smitteverngruppa og utvalg for
musikklokaler gir i inntekt.
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Invitasjoner/innkallinger
Hvem ?
Norsk musikkråd
Smitteverngruppe, minst ukentlige møter
Trond
22. Østre Toten musikkråd
Gjennomgang av målte lokaler, 30.09.
Jimmy/Trond
23. Sør-Østerdal regionråd
Nettmøte, presentasjon av musikkrådet, 1.10.
Trond
Utfordret regionrådet til å ta større ansvar for kulturfeltet, spesielt den delen der
området har sterke tradisjoner (folkemusikk og kor). Politikere har respondert positivt.
24. Gausdal musikkråd
Nettmøte om veien framover, revitalisering, 14.10. Eirin/Trond
25. NMR/Nordea
Pensjonsinfo til ansatte i musikkrådene, 22.10.
Eirin/Trond
26. Norsk musikkråd/MSF
Innspillsmøte – strategi folkemusikk, 28.10.
Trond
27. Østre Toten kommune
Nettmøte om strategi for bedre lokaler, 2.11.
Jimmy/Trond
28. SUNKI
Nettmøte om NKs distriktsledd/SUNKI, 4.11.
Kåre/Trond
29. Hedmark folkemusikklag
Nettmøte om innspill til folkemusikkstrategi 5.11. Eirin/Trond
30. Norsk musikkråd/MSF
Nettmøte med lokale musikkråd, 5.11.
Terje?
31. Utvalg for musikklokaler
Nettmøte – nytt utvalg, 6.11.
Trond
32. Kjerstin Lundgård
Nettmøte med Anette Trettebergstuen, 13.11.
Trond/Birgitte
Tema: Kulturen i Innlandet, der sentrale aktører var påmeldt, fikk en innledning om AP’s ambisjoner
for feltet, og mulighet til innspill. Flere tok opp spillemidler til kulturarenaer, og det ble en positiv
stund. Følges opp av Kjerstin Lundgård.
33. VOFO Innlandet
Styremøte, 2.12.
Trond
34. KS
Frivillighetskonferanse, 8.12. (nett) kl 9-11.30
Lenke til stream: https://vimeo.com/event/428417
35. NMR/MSF
Landsmøtehelg 2021, Fredrikstad, 7.-9.5.
??
Informasjon kommer her: https://www.musikk.no/prosjekt/landsmote-2021
Enstemmig vedtak:
Orienteringssakene godkjennes

29/20 Eventuelt
Daglig leder har nylig fått tilbud om ny stilling, og orienterte om den.
Enstemmig vedtak om videre framdrift:
Arbeidsutvalget inviterer konsulent til samtale den 22.12. og ber om innspill til videre prosess fra
resten av styret.
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