
REFERAT
REPRESENTANTSKAPSMØTET I STIFTINGA FOR

FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS 2017

Rff
Dato: torsdag 16. mars kl. 1000-1200.
Sted: Sverresborg Trøndelag Folkemuseum, Trondheim.
Lokale/Rom: Møterommet «Blyberget»

Ordstyrer: Eli Ulvestad.

Referent: Truls Sørensen.

Ettersynsfolk (signerer protokoll): Solveig Brekke Hauknes,Per Øyvind Tveiten.

Stemmeberettigede utsendinger: 14 stemmeberettigede. Se egen liste (vedlegg) i sak 4.

SAKER

1. Godkjenning av innkalling
Informasjon om prosedyre ved varsel og innkalling.
Merknad fra salen: ønsker at sakspapirene kommer ut tidligere.

Vedlegg:
Vedtekter for stiftinga. Se lenke:
http://www.folkemusikkogfolkedans.no/index.php/stiftinga-2/vedtekter

Retningslinjer for Rådet og Representantskapsmøtet:Se lenke:
http://www.folkemusikkogfolkedans.no/images/Retningslinier for R%C3%A5det og Repre
sentantskapsm%C3%B8tet vedtatt Repm%C3%B8tet 2013.pdf

Vedtak: Representantskapsmøtet godkjente innkalling
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2. Valg av ordstyrer, referent og ettersynsfolk

Vedtak: Eli Ulvestad ble valgt til ordstyrer.
Truls Sørensen ble valgt til referent.
Solveig Brekke Hauknes, Per Øyvind Tveiten ble valgt til ettersynsfolk.

3. Godkjenning av sakliste.

Vedtak: Representantskapsmøtet godkjente sakslista.

4. Godkjenning av utsendingenes stemmerett.
Vedtak: Representantskapsmøte godkjente14 stemmeberettigede, (se vedlegg).

5. Valg av komité til redigering av resolusjoner.

Vedtak: Hans-Hinrich Thedens, Johan Einar Bjerkem og Elisabeth Kverne ble valgt.

6. Retningslinjer for Rådet og Representantskapsmøte.

Bakgrunn: «Retningslinjer for Rådet og Representantskapsmøtet» supplerer
Stiftingas vedtekter bl.a. når det gjelder spesifisering av valg av Rådsmedlemmer.
Iflg gjeldende retningslinjer har ikke Rådet vararepresentanter. Dette kan være
problematisk hvis en eller flere Rådsmedlemmer fratrer i løpet av kort tid og det er
ett år mellom Representanskapsmøtene. Rådet foreslo at det innføres bruk av
upersonlige rangerte varamedlemmer for å bedre forusigbarheten for
Rådmedlemmene og oppnå mest mulig kontinuitet.

Vedlegg: Forslag til reviderte Retningslinjer for Rådet og
Representantskapsmøtet

Vedtak: Representantskapsmøtet vedtok forslaget til reviderte retningslinjer som
oppretter bruk av faste varamedlemmer til Rådet.

7. Valg av 1medlem (suppleringsvalg) og vararepresentanter til Rådet.
Bakgrunn: Se også sak 6/17 og behandling av denne. Ett Rådsmedlem har fratrådt i
løpet av 2016, og det er ingen vararepresentant. Rådet ber om at det foretas et
suppleringsvalg, og valg av 2 rangerte vararepresentanter. Håvard Imsfra
valgkomiteen presenterte instilte kandidater.

Vedlegg: Innstilling fra valgkomiteen



Vedtak: Valgkomiteensforslag tas til følgje. Anette Figenschou (utøving og
grunnopplæring) ble valgt (erstatter Sigrid Randers-Pehrson). Følgende rangerte
varamedlemmer ble valgt: 1. Ragnhild Knudsen,2. John Ole Morken.

8. Årsmelding for og arbeidet i Stiftelsen 2016
Rådsleder informerte om arbeidet i Rådet.
Styreleder informerte om årsmeldingen for og arbeidet i Stiftelsen.
Styreleder orienterte også om forestående utredning av organisering av Stiftinga, og
den 4 delmål (se vedtekene). Utredningen skal være åpen,og tenkes ferdigstilt til
september 2017. Referansegruppen er;direktør, styreleder, tillitsvalgt og rådsleder.
Styreleder svarte på spørsmål og kommentarer fra utsendingene.

Representantskapsmøtet inviteres til å drøfte og uttale seg om følgende jmfr
vedtektene § 7B):

a) Rådets årsmelding.
b) Rådets regnskap og budsjett
c) Prinsipielle og faglige spørsmål

Vedlegg 8 a): Årsmeldingen for 2016. Se lenke:
http://folkemusikkogfolkedans.no/images/RepMote/RepM%C3%B8te2017/UTKAST
Sff %C3%A5rsmeldning 2016.pdf

Vedlegg 8 b): Delregnskap for Rådet 2016.Se lenke:
http://www.folkemusikkogfolkedans.no/images/RepMote/RepM%C3%B8te2017/Re
pm%C3%B8tesak 8 b Delregnskap for R%C3%A5det 2016.pdf

Vedlegg 8 c): Budsjettfordeling for Rådet 2017,se referatene fra Rådsmøte1/17,sak
2/17 Rådets budsjett for 2017. Se lenken:
http://www.folkemusikkogfolkedans.no/images/Raadet/Referat/ref2017/R%C3%A5dsm%C3
%B8te 1-17 referat godkjent.pdf

Vedtak: Representantskapsmøtet tar årsmeldingfor Stiftinga 2016, Rådets regnskap
for 2016 og Rådets prioriteringer i 2017 til orientering.
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9. Rådets langtidsplan
Bakgrunn: Representantskapsmøtet inviteres til å uttale om Rådets langtidsplan jmfr
vedtektene § 7B pkt 3.
Rådet inviterer til en gjennomgang av Rådets langtidsplan og har satt av tid til en
bredere debatt dersom det er interesse for det.
Vedlegg: Rådets langtidsplan med tiltak for 2017.
Vedtak: Repmøtet tar Rådets langtidsplan til orientering.
Repmøte ønsker at Rådets planlagte evaluering av tilskuddordningene skal utføres I
2017 og at dettefremkommer I langtidsplanens tiltaksdel.
Repmøte ønsker at det blir prioritert rekrutteringstiltak ved utdeling av
støtteordningene/aktivitetsmidler, men at disse ikke knyttes til konkrete anrenaer
eller aktører (se pkt 4.1.1 i langtidsplanen som viser til kulturskole ogfrivillig sektor)

10. Rådets forslag til Stiftingas budsjettsøknad til Kulturdepartementet for 2019
Bakgrunn: Styret er ansvarlig for den årlige budsjettsøknaden til
Kulturdepartementet.Stiftinga er fast tilskuddsmottaker bevilget under kap. 323,
post 78 i Statsbudsjettet. Søknadsfrist for budsjettsøknaden er normalt1. mars
(2018) hvert år. Rådet har vedtatt å foreslå følgende tiltak for 2018: arkivkoordinator
og arrangørstøtteordning for folkedans, (se Rådssak 24/16). Rådet ba om innspill til
Stiftingas budsjettsøknad.
Beskrivelse av tiltakene i forrige Budsjettsøknad,se lenken:
http.7/www.folkemusikkogfolkedans.no/images/RepMote/RepM%C3%B8te2017/Re
pm%C3%B8tesk sak 10 R%C3%A5dets forslag til Stiftingas budsjetts%C3%B8kna
d til Kulturdepartementet for 2019.pdf.
Representantskapsmøtet kom med innspill.
Vedtak: Rådet tar med seg innspillenefrå Representantskapsmøte til prosessen med
behandling av innspill til Budsjettsøknadenfor 2019.

11. Tid og sted for neste Representantskapsmøte (2018).
Bakgrunn: Rådet har flyttet det faste tidspunktet for Representantskapsmøter til
våren fremfor på høsten som tidligere år.

Vedtak: Tentativ datofor Representantskapsmøtet i 2018 er medio mars.
Representantskapsmøtet legges på samme tidspunkt og sted som arkivseminaret
(Nettverk for folkemusikkarkiv).

12. Resolusjoner.
Vedlegg: Resolusjon til NRK

Vedtak: Representantskapsmøte vedtar resolusjon som sendes til NRK med
oppfordring om å beholde DAB-kanalen NRK folkemusikk.
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