Protokoll fra ledermøtet 2017
Prøysenhuset, Rudshøgda, Galleriet
Tirsdag 27.4.2017 kl 17:00-21:00
Før møtet – middag i Kafè Julie (Lapskaus m elgkjøtt/Blåbærpannacotta og allsang)
Tilstede som delegater:
Hans Vold Vikersveen
Kari Nettli
Ola Fagernæs
Jan Erik Krey
Torill Nysted
Torbjørn Berg
Jan Gunnar Brorson
Ola Johan Basmo
Ottar Fjøsne
Ole Sjulstad
Kåre Haugli
Helge Tryggeseth
Tone Vold
Birgitte Rosenberg
Jan Morten Rønning

Folkeakademiet Oppland-Hedmark
Hedmark og Oppland sangerforbund
Norges korforbund Vest-Oppland
Norges korforbund Østerdalen
Elverum musikkråd
Hamar musikkråd
Jevnaker musikkråd
Ringsaker kulturråd
Østre Toten musikkråd
Åsnes musikkråd
Hedmark og Oppland musikkråd/styreleder/møteleder
Hedmark og Oppland musikkråd/nestleder/Ung kirkesang
Hedmark og Oppland musikkråd/VOFO Hedmark
Hedmark og Oppland musikkråd
Hedmark og Oppland musikkråd

Tilstede som observatører/gjest
Marit Kjærnsmo
Hedmark og Oppland sangerforbund
Bjarne Dæhli
Norsk musikkråd
Administrasjonen
Solveig Rønningen
Fagkonsulent/Referent
Trond Eklund Johansen
Daglig leder/Referent

Inspirererende foredrag om «Hvordan oppnå lokal musikkmakt» ved Bjarne Dæhli,
Norsk musikkråds nye generalsekretær.
Lenke til Bjarnes presentasjonen (PDF):
http://www.musikk.no/sfiles/7/33/19/66/5/file/ledermote-2017-ho-bjarne-dahli.pdf
Bjarne avsluttet sin sekvens med å vise NMFs president Rita Hirsum Lystad sin tale til Aps
landsmøte: https://www.youtube.com/watch?v=Mp0KDdLi-wU
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LMsak-01/17 Regnskap for 2016
Saksdokumenter
1. Regnskap, signert (vedlegg)
2. Uttalelse fra ledelsen (vedlegg)
3. Revisjonsberetning fra Lokalrevisjon AS (deles ut i møtet)
I følge vedtektene skal ledermøtet godkjenne regnskapet for årsmøteperiodens første år.
Helge Tryggeseth presenterte regnskapet og vedlegg.
Styrets forslag til vedtak: Regnskapet for 2016 godkjennes
Enstemmig vedtatt
LMsak-02/17 Orientering om justert budsjett 2017
Saksdokumenter
1. Styresak 24/16, 12.12.2016
2. Likviditetsutvikling 2015-2017 1. kvartal
3. Vedtak fra årsmøtet 2016
Bakgrunn
Styret fikk fullmakt av siste årsmøte til å gjøre nødvendige budsjettendringer, siden det var stor
uklarhet om de økonomiske rammene. Heldigvis har det gått bedre enn vi så for oss den gang, og
styret har gjort vedtak om justering av noen poster.
Daglig leder presenterte de største endringene som ble gjort av styret i møte 12.12.16:
Post
3120
3410
5000

Tekst
REFUSJON VOFO HEDMARK
VO-TILSKUDD, Hedmark fylkeskommune
INNTEKTER
LØNNINGER INKL FERIEPENGER

5400
5410
7793
8960

PENSJONSKOSTNADER/Øvrige personalkostnader
ARBEIDSGIVERAVGIFT
STIPEND
Resultat (NB neg tall =overskudd)

2016
-180 000
-80 000
-1 742 000
760 000

2017
0
-40 000
-1 625 000
790 000

Justert 2017
-200 000
-80 000
-1 870 000
934 000

125 000
110 000
6 000
-122 500

125 000
115 000
6 000
30 000

70 000
130 000
15 000
-102 000

Styrets forslag til vedtak: Justert budsjett for 2017 tas til orientering
Enstemmig vedtatt
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LMsak-03/17 Info fra medlemsorganisasjoner og lokale musikkråd
Informasjon som ble delt i møtet
 Fra Jevnaker musikkråd
o Skolekorpset i kommunen ligger pt nede, og gode krefter i voksenkorps og kulturskole
tar nå et felles tak for å revitalisere
o Musikkrådet har samarbeidsavtale og god dialog med kommunen
o Øvings- og konsertlokaler er en stor utfordring, og musikkrådet er nå med i en prosess
med to alternative løsninger. Sparebankstiftelsen er en viktig bidragsyter/premissgiver;
1) rehabilitering av Bøndernes hus (kan realiseres raskt) og 2) tilbygg til rådhuset i
sentrum (nytt prosjekt som har noen usikre momenter ift tilgang/pris og sambruk)
 Fra Åsnes musikkråd
o Ønsker å beholde korpsopplæring i skole/SFO-tid, som har blitt forsøkt, men som det
er liten politisk vilje til å videreføre
 Fra Elverum musikkråd
o Samarbeidsavtale med kommunen, over samme lest som den idrettsrådet har
o Godt samarbeid med kulturetaten, og god dialog om tildelinger/planer
o Kulturlokaler er på plass i nye skolebygg, og i planer for de neste
o Kulturskole og grunnskole samarbeider om lærerkrefter, og sikter inn mot klassekorps
 Fra Østre Toten musikkråd
o Har god, nyrevidert samarbeidsavtale med kommunen
o God dialog med ny konstituert kultursjef
o Har mål om å få etablert klassekorps/korpsopplæring i skole/SFO-tid
o Savner engasjement fra lagene lokalt, de slutter i liten grad opp om musikkrådet og det
er tungt å skaffe tillitsvalgte
 Fra Ringsaker kulturråd (som har 120 medlemslag i hele kulturfeltet, ikke bare ytringskultur)
o Ønsker å intensivere arbeidet opp mot kulturpolitikerne i kommunen for å få en ny
kommunedelplan for kultur (den siste gikk fram til 2007)
o Starter kartlegging av tilgjengelige kulturarenaer i kommunen
o Gode erfaringer med korpsopplæring i skole/SFO-tid, økt rekruttering
o Kommunen har bygd flere barneskoler uten kulturarenaer, nå står ungdomsskolene for
tur. Kulturrådet vil spille inn behovet for kulturarenaer i disse prosjektene
 Fra Hamar musikkråd
o Har oppnådd mye i god dialog med kommunen (nytt kulturhus og øvingslokaler på
Disen, se http://www.musikk.no/hamar/hjem/hjem-hamar/disen-nytt/)
o Mange lag, men ikke alle er aktive medlemmer av musikkrådet i kommunen.
o Vanskelig å få tillitsverv besatt, og ønsker å være mer synlig ovenfor medlemmene ved å
oppsøke dem
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Fra Folkeakademiet Oppland-Hedmark
o Nytt folkeakademi i Alvdal, etablert med god hjelp fra det lokale musikkrådet
o Stor aktivitet innenfor Den kulturelle spaserstokken, men ser at ressursene
kommunene har blir sterkt svekket
o Turnerte med et allsangprogram i vår som ble en stor suksess
o Samarbeider med Stein Villa om et folkemusikkprogram som tar for seg folkemusikkens
utvikling gjennom historien
Fra Norges korforbund Østerdalen
o Tilgang på gode lokaler er en utfordring
o Tilgang på dirigenter er ikke alltid enkelt, men i løpet av noen tid løser det seg!
Fra Norges korforbund Vest-Oppland
o Ny styreleder, som konkluderer med at å spille inn til kommunedelplaner for kultur blir
viktig for å sikre gode lokaler
Fra Hedmark og Oppland sangerforbund/Raufoss-Hunndalen damekor
o Lokalt er det bra samarbeid med Frivilligsentralen om øvingslokaler, som er gratis
o Nytt kor søker sin organisasjon om etableringsstøtte
o Kurs i styre-/organisasjonsarbeid er på trappene, og ønskes av korene
Fra Hedmark og Oppland musikkråd
Informasjon om kulturkortet for ungdom i Hedmark v/Solveig Rønningen/VOFO Hedmark
o Musikkråd og medlemsorganisasjoner oppfordres til å spre informasjon om ordningen
Info på vårt nettsted: http://www.musikk.no/ho/kurs/kulturkort/
o Solveig kan kontaktes for mer informasjon
Hedmark og Oppland musikkråd arrangerer storbandsommerkurs, Moelv, 7.-12. august
o Vårt årlige storbandsommerkurs for voksne og ungdom har noen ledige plasser, se
http://ostnorsk.jazzinorge.no/sommerkurs-i-storbandspill-2017-2/
Informasjon om Min kulturfordel fra Norsk musikkråd
o Brosjyre delt ut – se mer på http://www.musikk.no/kulturfordel

Møtet ble avsluttet kl 21:00

Solveig Rønningen
referent
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Trond Eklund Johansen
referent
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