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10/19AU

Tildeling prioriterte emner høsten 2018

Protokoll fra AU-møte (e-post), 11.2.2019
Enstemmig vedtak:
Kurs ID: 286022 Ung i kor Hedmark - S2018 - kordireksjon tildeles kr 200,- pr time i priotilskudd

11/19

Tildeling av musikkrådets stipend for 2019

Saksdokumenter
1. Utlysning/info ligger her: http://www.musikk.no/innlandet/sok-stotte/stipend
2. Vedlegg med søknadene, 3.5.
Bakgrunn
Etter at stipendsummen ble økt til 15.000 kr, er kvaliteten på søkerne en annen, og søkerlista
gjenspeiler en større satsing på talentutvikling enn tidligere. Mange av søkerne er allerede tatt
inn på talentutviklingsprogrammer hos Norges musikkhøgskole/Barratt Dues musikkinstitutt.
Summen kan tildeles en eller flere søkere.
Vurdering
De fleste søkerne er godt kvalifisert, og det blir i større grad søknadens innhold, og søkerens
beskrivelse av formålet stipendet er tenkt brukt til som vi kan bruke for å skille. Tidligere har vi
avslått helt generelle søknader, til folkehøgskoleopphold, spilletimer uten å oppgi med hvilken
lærer, eller til mer eller mindre luftig planlagte aktiviteter.
Enstemming vedtak:

Alle setter opp ei prioritert liste, og sender til Eirin i løpet av ei uke
AU gir endelig tildeling

12/19

Musikktinget - forberedelse

Saksdokumenter
1. Utmåling av stemmevekt og kontingent i Norsk musikkråd, 18.1.
2. Synspunkter på foreslått representasjonsordning, 20.3.

AU sitt notat til Norsk musikkråds styre

3. Tilbakemeldinger på forslaget (samledokument), se vedlegg
4. Sakspapirer til Musikktinget/Representantskapsmøtet
Bakgrunn
Musikktinget i år er det første etter at Norges musikkorps forbund og Norges korforbund kom
tilbake som medlemmer i Norsk musikkråd. Trolig vil en sak være sentral under tinget:
Representasjons/stemmevekt. Dagens representasjonsordning er basert på antall
medlemmer i de ulike organisasjonene, og en stemme pr regionalt musikkråd. Til
sammenligning er representasjon i Musikkens studieforbunds representantskap basert på
antallet studietimer (voksenopplæring), og en stemme pr regionalt musikkråd. Maksimalt
antall delegater pr organisasjon er satt til 9 delegater.
En arbeidsgruppe, utnevnt av styret i Norsk musikkråd har lagt fram et forslag til ny
representasjonsordning og kontingent. AU gikk gjennom forslaget, og har sendt
tilbakemelding på forslaget. Vi er det eneste (!) regionale musikkrådet som har reagert.
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Fra innledningen til arbeidsgruppas innstilling:
Arbeidsgruppen ble nedsatt etter dialog mellom Norsk musikkråd (NMR), Norges korforbund
(NK) og Norges musikkorps forbund (NMF) våren og høsten 2017, før søknader om innmelding
i 2018. Et premiss for medlemskapssøknadene var at det skulle opprettes en arbeidsgruppe for
å vurdere en riktig representasjon. Arbeidsgruppen ble oppnevnt på styremøte til Norsk
musikkråd den 11. juni 2018 (styresak 49/2018) med følgende mandat:
Arbeidsgruppen skal legge frem forslag til stemmevektsregler,
medlemskontingent og representasjon for smidig og rettferdig
implementering av NMF og NK i Norsk musikkråd.
Arbeidsgruppen har bestått av:
- Bjørgulv Vinje Borgundvaag, leder av arbeidsgruppen (NMR)
- Linda Dyrnes (FolkOrg)
- Kjetil Aaman (Norsk sangerforum)
- Rita Hirsum Lystad (Norges Musikkorps Forbund)
- Åsmund Mæhle (Norges Korforbund)
NMRs generalsekretær Bjarne Dæhli har deltatt som sekretær.
Arbeidsgruppens har hatt fire kveldsmøter i 2018; 29/10, 5/11 20/11 og 4/12.
Arbeidsgruppens innstilling er enstemmig

Vurdering
AU har meldt tilbake på to punkter:
1) om muligheten til å stemme ved hjelp av fullmakter

argumenterer for at stemmegiving ved fullmakt ikke skal være mulig

2) om regionleddenes representasjon

argumenterer for regionleddenes representasjon

I tillegg ser vi at flere av de mindre organisasjonene reagerer på at det blir forholdsvis mange
stemmer til de store organisasjonene, og peker på en fare for at forslaget vil svekke
fellesskapet og bredden, som har kjennetegnet Norsk musikkråd gjennom lang tid.
Vedtektene åpner for at vi kan stille med et selvstendig forslag til Musikktinget, men om det er
taktisk lurt, er en annen sak. Tidligere har det vært oppfattet som ganske uryddig at
regionleddene av musikkrådet er representert i Musikktinget, og at de organisasjonene som
styrelederne for regionleddene representerer, dermed får en overrepresentasjon.
Enstemmig vedtak:
Innlandet musikkråd støtter forslag som
1) ikke gir mulighet til å stemme ved fullmakt
2) beholder regionleddenes representasjon
3) delegatfordelingen tar hensyn til både antall medlemmer og lag, men begrenser totalt
antall delegater for de største organisasjonene <9, slik at det blir likt med forslaget til
Musikkens studieforbunds representantskap.
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13/19

Krav til motytelse for kulturtilskudd Vestre Slidre kommune

Saksdokumenter

1. fra Norsk musikkråd: Om krav til motytelse for kulturtilskudd, Vestre Slidre kommune, 12.3.
2. en reaksjon på Vestre Slidre sine krav til lag som søker kulturmidler:

Klipp fra kommunens hjemmeside – elektronisk søknad:
https://www.vestre-slidre.kommune.no/tenester/kultur-idrett-og-fritid/stotteordningar-og-legat/
Søknad om kulturmidler/kulturstøtte i Vestre Slidre kommune
Velkomen til elektronisk søknadsskjema for kulturmidlar.
Kommunestyret har i 2006 gitt desse retningslinene kva kulturmidlane skal stø:
- Lag og organisasjonar innanfor eigen kommune
- Aktivitetar for barn og unge
- Integrerande, miljøskapande, rusfri og haldningsskapande verksemd
- Ungdom som vil vidareutvikle seg innafor eige område
- Utoverretta aktivitet til glede for bygda og fellesskapet
Det er i same sak presisert at ein i hovudsak ynskjer å støtte aktivitetar til barn og unge innan
eigen kommune.
Kommunestyret har i 2019 bestemt at dei som får støtte må stille med bøssebærarar under NRK sin TV-aksjonen på
hausten same år. Innsamlinga blir organisert av Vestre Slidre frivilligsentral.
Lag og organisasjonar som søkjer må også sende årsmelding for i fjor, regnskap for i fjor, årsplan for i år og budsjett for i
år som vanleg papirpost.

3. E-postutveksling mellom Norsk musikkråd og Vestre Slidre kommune, 29.4.19

29. apr. 2019 kl. 13:31 skrev Runar Todok <runar.todok@musikk.no>:
Hei, Jeg viser til kommunikasjon før påske om behandling av vår anmodning om at kommunen
setter ny frist for søknad om tilskudd for kulturformål i 2019 og at kriteriet om å stille minst to
bøssebærere under TV-aksjonen i høst fjernes (brev av 15.03.19)
Du opplyste pr sms at du ville ta dette opp med rådmannen etter påske.
Mvh Runar Todok,
Samfunnskontakt i Norsk musikkråd
Fra: Gudbrand Heiene <Gudbrand.Heiene@vestre-slidre.kommune.no>
Sendt: mandag 29. april 2019 13:34
Til: Runar Todok <runar.todok@musikk.no>
Emne: Re: Behandling av anmodningen fra Norsk musikkråd
Da sa jeg feil. JEg hadde tatt det opp med rådmannen og blitt enig om at vi tar det opp med
ordføreren.
Vi – ordføreren og jeg – ble enige om at vi viderefører dette som en anmodning og ikke som en
forutsetning.
Mvh
Gudbrand Silvet Heiene
jEG har ikjel est korlektur påd ette.

\\\\
(@ @)
----------------------ooO-(_)-Ooo------------------------------------Gudbrand Silvet Heiene
Leder for kulturavdelingen, rektor i kulturskulen
Prosjektleder for «kompetanse for framtidas næringsliv»
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Sendt fra E-post for Windows 10
Fra: Runar Todok <runar.todok@musikk.no>
Sendt: mandag 29. april 2019 14:07
Ja, dette var nå også en type svar…
Før vi ev tar dette videre, tror jeg det er fornuftig å forhøre seg/oss litt om hva slags reaksjoner dette
kravet om tilskudd til kulturformål har vakt blant sentrale kulturaktører kommunen. Det bør vel
helst skje gjennom Innlandet fylkesmusikkråd. Når heller ikke fylkesmannen ville realitetsbehandle
saken, gjenstår vel bare media.
Mvh Runar Todok
Sammendrag av problemstillingen
Det er 3-4 lokale lag som har tatt opp problemstillingen via sin medlemsorganisasjon,
Korpsnett Norge. De har igjen bedt Norsk musikkråd forfølge saken, og da havnet vi i denne
kommunikasjonen. Det har vært muntlig kontakt med kommunen, ved Gudbrand Silvet
Heiene, som i utgangspunktet mente at praksisen var helt grei.
Norsk musikkråd har sendt brev til kommunen (for å endre praksis) og til fylkesmannen i
Innlandet (for lovlighetskontroll). Konklusjonen er 1) at fylkesmannen ikke vil legge seg opp i
dette og 2) at kommunen vil endre teksten fra «krav om å stille» til «anmodning om å stille».
Etter avsjekk med lokale kontakter, har vi fått følgende tilbakemelding: Siden svaret fra
Gudbrand Heiene/V Slidre kommune: «vi viderefører dette som en anmodning og ikke som en
forutsetning», i praksis er å gå tilbake til tidligere ordning, så er lagene lokalt tilfredse med det.
Vurdering
Norsk musikkråd spiller ballen til oss, og ber oss vurdere om vi skal gjøre noe videre med
saken. Administrasjonen ber om styrets råd om denne ballen skal tas videre, eller legges død.
Vi har god dialog med kommunen fra før rundt lydforhold/akustikk, men det er ikke noe
fungerende lokalt musikkråd. Derfor må vi vurdere evt neste skritt opp mot å risikere den
velviljen og tilliten vi har.
Enstemmig vedtak:
1. Innlandet musikkråd foretar seg ikke noe videre med denne saken.
2. Momentet denne saken har skapt brukes som motivasjon til å initiere lokale musikk/kulturråd i kommunene i Valdres.
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14/19 Referat- og orienteringssaker
Innkomne saker fra:

1.
2.
3.
4.
5.

Åmot kulturråd
Musikkens studieforbund
Lillehammer kommune
Hamar musikkråd
Åsnes musikkråd

Årsmelding og protokoll fra årsmøtet, 11.2.
Samarbeidsavtale/driftstilskudd 2019, 4.3.
Husleietilskudd, 2018, til lag og foreninger, 7.3.
Årsmelding og protokoll årsmøte, 5.3.
Protokoll årsmøte, 6.3.

6.500,-

Ny leder: Malin Eline Olsen Støa

6. Hedmark FK/Linda Stewart Orientering om spillemidler til kulturbygg i ny fylkeskommune, 6.3

Hedmark behandler ikke nye søknader i år, men tildeler på grunnlag
av tidligere prioriteringer (venteliste). Signaliserer samtidig at det skal
lages nye, felles retningslinjer for ny fylkeskommune.

7. Hedmark folkemusikklag
8. Lillehammer musikkråd
9. VOFO Innlandet

Protokoll fra årsmøte, 9.3.
Årsmøteinnkalling, 12.3.
Protokoll fra årsmøte, 19.3.

10. Gran musikkråd
11. DNB
12. Stor-Elvdal kulturråd

Årsmelding 2018/19, 25.3.
Endring av leiebeløp, kaffebrygger, 9.4.
Melding om registering i Enhetsregisteret, 11.4.

Nytt styre: Irene Inman Tjørve (leder, gj.valg), Brita Rusten Åmodt,
Trond Eklund Johansen, Reidun Brustuen, Svein Olav Lium og Ada
Bredalen. Vara: Terje Asprusten og Åse Mari Kessel.

Jan Tore Myrbakken er styreleder

13. Fellesnemnda for Innlandet Vedtak – retningslinjer for spillemidler til kulturarenaer, 10.4.
Anbefaling (fra saksutredningen for fellesnemnda):

Det anbefales at forvaltningen av spillemidler til kulturarenaer i en overgangsperiode følger de nasjonale
retningslinjene som er utarbeidet av kulturdepartementet og at prioritering av innkomne søknader knyttes opp
mot det regionale planverket og gjeldende kulturstrategier. Prosjektleder/fylkesrådmannen delegeres myndighet
til å supplere retningslinjene etter behov og i tråd med planverket, og å fastsette frist for innsending av søknader
til fylkeskommunen.
Nye retningslinjer for forvaltning av spillemidler til kulturbyggarenaer i Innlandet vil bli utarbeidet når ny
kulturstrategi er vedtatt.
Det anbefales videre at tildeling av spillemidler til kulturarenaer behandles politisk og vedtas av hovedutvalget for
kultur i Innlandet.

Vurdering
Retningslinjene fra 2010 er etter vår vurdering ikke oppdatert, slik at de fanger opp nyere standarder
på kulturområdet. Det stilles krav til universell utforming, og har med dette om kvalitetssikring: Planene

må kvalitetssikres med hensyn til funksjonalitet. Fylkeskommunene må i kvalitetssikringen av planene
innhente uttalelser fra relevant faglig hold med mindre fylkeskommunen har slik kompetanse. Riksteatret
kan kontaktes i kvalitetssikringen av planer om scenekunstlokaler.

Oppfølging
Dette er drøftet med saksbehandler, og det ble gitt et innspill til å koble på relevante regionale
kompetansemiljø (Teater Innlandet, Turneorganisasjon for Hedmark og Innlandet musikkråd) allerede i
forberedelsen av nye retningslinjer. Det ble mottatt som en god idé, og vil bli fulgt opp over sommeren.
14. Trysil kommune

Vedtak – kommunale VO-midler høst 2018, 25.4.
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Saker sendt til:
15. Samarbeidspartnere

Oppsigelse, samarbeidsavtale MIFF/Brovoll, 30.1.

16. Medlemmer/lok musikkråd
17. Anno museum/Strandstua

Kort info: MUO, VO-/Frifond-statistikk 2018, TONO-avtale, 12.2.
Vurdering av egnethet vs NS8178, konsertlokale, 13.2.

Kriminalomsorgen, Skarnes vgs og Kulturskolen i Odalen.
Tilbudet avsluttet, og utstyret hentet til Hamar. Oppbevares her, og
leies ut, eller selges videre.

Rommet har disse målene: areal 4*6 m = 24 m2 takhøyde (pulttak) 2,2-4 m.
Til sammen gir det et romvolum på 75 kubikkmeter.
Vurdert etter NS8178 – Akustiske kriterier for rom og lokaler til musikkutøvelse, så klassifiseres
det som et lite ensemblerom for lydsvak musikk. Kapasitet 4-5 utøvere.
Konklusjon: Rommet er vesentlig for lite til å kunne fungere tilfredsstillende som konsertlokale.
18. Trysil kommune
19. Rendalen kommune
20. Aviser/media
21. Norsk musikkråd

Kommunale VO-midler høst ’18, 1.3.
Kommunale VO-midler høst ’18, 1.3.
Kulturarener: Hvem bygges de for?, 6.3.
Synspunkter på foreslått representasjonsordning, 20.3.

22. Gjøvik kommune

Innspill – kulturhusprosess, 21.3.

23. Disen kulturveksttun

Forslag til diffusorløsning i teatersal, 28.3.

24. Lillehammer kommune

Oppjustering av husleiestøtte, 4.4.

25. Lokale musikkråd
26. Innlandet fylkeskommune

Momskompensasjon regnskapsåret 2018, 8.4.
Anmodning om møte med paraplyorganisasjonene, juni, 15.4.

Arbeidsutvalgets tilbakemelding (jfr sak 12/19)

Kommunalsjef Per A. Rognerud ba om et skriftlig innspill, basert på
avisinnlegget om kulturarenaer.
Hamar musikkråd har fått midler til å oppgradere salen, og akustiker
Marius Berg i Multiconsult delte sine erfaringer frå tilsvarende sal.
Sammen med NMF Hedmark og Oppland har vi sendt et brev om å
oppjustere VO-støtten, som har stått stille (nominelt) i minst 10 år.
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Fra administrasjonen:
27. Musikkens studieforbund

28. Ledermøte
29. Trombonemani

30. Norsk musikkråd

Statistikk voksenopplæring 2016-2018, 25.2.

2016: 227 kurs – 9.272 timer – 815.000 kr til lokale lag.
2018: 510 kurs – 22.133 timer – 2.305.000 kr til lokale lag.
Økningen overgår det vi forventet (ca dobling), mye fordi ulike
kurssteder i Innlandet er mye brukt til nasjonale kurs (Toneheim,
Viken, Nansenskolen, Bjerkely) som utløser ekstra midler.
Protokoll, signert
Sluttregnskap, 27.2., overskudd = 16.398 kr

Det ble lagt opp til et budsjett i balanse, men flere deltakere enn
ventet, tilskudd fra Hamar kommune og fra Musikkens studieforbund
gav et pent overskudd som ble fordelt på arrangørene – 9000 til nytt
orgel i Hamar domkirke, og resten likt fordelt på NMF Hedmark og
Oppland og oss.
Momsrefusjon 2018, grunnlag 1.634.691 kr, 8.4.

Forventet refusjon, ca 5% utbetales i desember, 82.000 kr.

31. Paraplyorganisasjoner

Oppsummering fra startmøte, 10.4.

32. Kontooppsigelser

Konti vi har «oppbevart» er sagt opp, 15.4.

33. Lillehammer kommune

Jørstadmoen skole, allrom, kort befaring, 25.4.

34. Alvdal kommune
35. Elverum musikkråd

Invitasjoner/innkallinger

36. Rubicon AS
37. Paraplyforum
38. Lillehammer musikkråd
39. Gjøvik kommune
40. Elverum musikkråd
41. Alvdal/Tynset/Tolga/Os
42. HFK’s flerkulturelle råd
43. Paraplyforum
44. NMR/MSF
45. Innlandet fylke

Hedmark fylkeskommune opererer med betegnelsen paraplyorganisasjon i sin frivillighetsmelding fra 2012. På initiativ fra VOFO
Innlandet og oss, har vi invitert til et møte, og legger en strategi for å
beholde denne statusen inn i Innlandet fylkeskommune. Så langt
skjer dette på administrativt nivå,
Kongsvinger musikkråd, inaktiv konto er sagt opp/avsluttet
Stor-Elvdal kulturråd er etablert, konti er sagt opp, og saldo overført
til konto som nytt råd disponerer.
Referat fra kommunikasjon med prosjektleder. Utfordringer jf
Lillehammer musikkråds årsmøte – videre oppfølging.
Sjulhustunet, befaring med kultursjef/kulturskolerektor, 2.5.

Avvik fra innmeldte behov i romprogrammet – videre oppfølging
Bestiller målinger av 6 musikklokaler til.

Demonstrasjon, Immersive Sound, 7.3. Lillestrøm
Startmøte, 10.4., her
Årsmøte, 25.4., Lillehammer
Kulturdugnad, nytt kulturhus, 29.4
Årsmøte, 29.4., Elverum
Møte om etablering av musikkråd, Tynset, 2.5.
Frivillighetens rolle i integreringsarbeidet, 2.5.
Møte #2, 15.5., her
Landsmøtehelg, Tromsø, 24.-26.5.
Dialogmøte, paraplyorganisasjoner, juni 2019.

Hvem ?
Eirin/Trond
Trond
Eirin/Trond
Trond
- (sen innkalling)
Eirin/Trond
Eirin
Trond
Kåre/Trond
Trond

Enstemmig vedtak:
Referatsakene godkjennes
Styret oppdateres underveis om o-sak 13, 33 og 34.
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