
 

 
 

 

 

Styremøtereferat i Norsk senter for folkemusikk og folkedans 
 

MØTE 3b/2019 
 

9. april kl 1230-1330 Skype/telefonmøte 

 

Styremedlemmer: 

 

Oddrun Samdal (leder), Nils Øyvind Bergset (nestleder), Kjærsti Gangsø , Svein Gladsø, Sjur 

Viken (ansattvalgt) 

Senteret: Marit Stranden (sekretær) 

SAKER 

Godkjenning av innkalling og saksliste sendt 8. april. 

23/19 Vedtektsendringer godkjent, delegering av oppgaver i overgangsfasen 
Varsel om representantskapsmøte og informasjon om ny organisasjonsmodell og foreslått 

nytt navn på stiftinga ble sendt ut og lagt på nettsida 29. mars 

(https://www.folkemusikkogfolkedans.no/innkalling-og-inviterte). Stiftingas nye vedtekter 

ble vedtatt av styret 26. februar (styresak 14/19), og godkjent av Stiftelsestilsynet, 29. mars 

2019: https://lottstift.no/stiftelsesregisteret/UploadFile/975372677.PDF?rand=959 

Organet Rådet for folkemusikk og folkedans er dermed lagt ned. I overgangsfasen mot ny 
organisasjon ønsker styret å leie inn noen av de tidligere rådsmedlemmene til allerede 
planlagte aktiviteter. Oppgavene vil honoreres etter stiftingas satser. 

Vedtatt: Styret takker Rådet for folkemusikk og folkedans for den gode innsatsen for 
stiftinga og feltet. Jfr. nye vedtekter fom. 29. mars 2019 er rådsmedlemmene løst fra sine 
verv. De tidligere rådsmedlemmene inviteres til representantskapsmøtet 2019 for å takkes 
av for den gode innsatsen i perioden 2016-2019. 
Styret ønsker å gjøre avtaler om å leie inn noen av de tidligere rådsmedlemmene til å 
gjennomføre planlagte aktiviteter i 2019:  
-Festkveld for å feire Helge Skansen 15. mai 1830 Riksscenen, Johan Einar Bjerkem  
-Gjennomføring av tilhørende arrangementer (debatten «Kulturmeldinga – kva no? 
Konsekvensar for frivillig sektor og kulturarvfeltet» og to prisutdelinger i forbindelse med 
representantskapsmøtet: 
Ole Aastad Bråten og Johan Einar Bjerkem er ansvarlige for debatten.  
Ole Aastad Bråten er ansvarlig for de to prisutdelingene. 
Johan Einar Bjerkem er vert for festmiddagen. 
-Styret ber Johan Einar Bjerkem, Sigrid Moldestad og Anette Figenschou om å gi innstilling 
for støtteordningens andre tildelingsrunde i 2019 (kategori Prosjektmidler søknadsfrist 1. 
oktober) for vedtak i styret. Dette er en overgangsordning. 
 

https://www.folkemusikkogfolkedans.no/innkalling-og-inviterte
https://lottstift.no/stiftelsesregisteret/UploadFile/975372677.PDF?rand=959


24/19 Neste styremøte 
Styremøte 4/19 7 juni Oslo kl 9-14. Saker: Meldinger, Referater, 
Økonomirapport, Ansettelse åremål direktør 

Representantskapsmøtet tentativt 23. september i Oslo, tentativt på Riksscenen og Nedre 
Foss Gård. 


