
MEDLEMSMØTE PÅ LÅGDALSMUSEET 
 
Torsdag 3.9.2020, kl. 19.00 

23 tilstede pluss 3 fra styret 

 

 

 

1. Hvordan øve i koronatider og hvilke krav vi må forholde oss til  

Orientering ved Ole: Etter samtale med kommunens rådgiver for smittevern, samt 

kommuneoverlegen har vi fått råd angående lagets øvinger og virksomhet. Når det gjelder 

lokaler, tilfredsstiller salen, personalrommet og Glitre kravene for danseøving, øving på 

langeleik og kveding. Kontoret som felespillerne bruker, er imidlertid i minste laget. 

Løsningen kan være å leie Bergmannstua.  

 

Vi kan ikke bruke kjøkkenet til å lage kaffe/mat av noe slag. Medlemsmøtet vedtok at 

medlemmene ikke skal betale for kaffe og kake. Drikke tas med, og kakebakingen fortsetter 

som før. Av smittevernhensyn vil det heller ikke bli lotteri.  

 

Danserne må ha samme partner hele kvelden. Partner kan skifte på neste øving, men det kan 

ikke skje partnerbytte på samme øving. Medlemmene må selv kontakte hverandre på forhånd 

og avtale dansing. Arvid sørger for dansespilling. Kenneth spiller på neste øving, den 10. 

september. 

 

2. Regnskap for 2019 

Regnskapet ble lagt fram for medlemmene. Veslemøy orienterte, sammen med revisor 

Oddvar. Laget har konto i DNB, der vi også har Vipps. Regnskapet viser et lite overskudd.  

Medlemmene hadde ingen innvendinger til regnskapet. 

3. Strategi for folkemusikk og folkedans, invitasjon fra Folkorg  

Anne orienterte om regjeringens planer om ny strategi for folkemusikk og folkedans. FolkOrg 

inviterer medlemmene til møter der følgende temaer skal drøftes: 

A) Arkiv  
Dato: 3.september kl. 14.00-15.00  

Møteledelse: Norsk senter for folkemusikk og folkedans  

 

B) Spel- og danselag (den frivillige delen av feltet)  
Dato: 7. september kl. 18-19.30  

Møteledelse: Noregs Ungdomslag og FolkOrg  

 

C) Instrumentmakere  
Dato: 8.september kl. 14-15  

Møteledelse: Valdresmusea og Ole Bull akademiet 

  

D) Utdanning, opplæring, forskning  
Dato: 8.september kl.15-16  

Møteledelse: Norsk senter for folkemusikk og folkedans og Norges Musikkhøgskole  

 



E) Utøvere, plateselskap, management (den profesjonelle delen av feltet)  
Dato: 9.september kl.10-12  

Møteledelse: FolkOrg  

 

F) Arrangører  
Dato: 10.september kl. 18-19  

Møteledelse: FolkOrg 

Det vil bli lagt ut informasjon og lenke til påmelding på lagets hjemmeside. 

4. Informasjon om styrets arbeid 

Ole orienterte om styrets arbeid så langt. Referat fra styremøtene blir lagt ut på lagets 

hjemmeside. Laget har også en facebookside, her trengs det oppdatering. 

 

 

Referent 

Anne S. Blengsdalen 
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