
REFERAT FRA STYREMØTE  
 
Torsdag 25. juni kl. 18.00, Zoom 
Tilstede: 
Ole Refsahl, Erling Halling, Per Røgeberg, Sigrun Aakre og 
Anne S. Blengsdalen 
 
SAKLISTE 
1/20 Fordeling av oppgaver i styret 

Ole hadde på forhånd sendt ut et forslag som ble diskutert i styret. Styret vedtok følgende: 

- Ole har som leder det overordnede ansvaret for lagets drift internt og mot FolkOrg, BFML, 
andre lag og foreninger, samt generell samfunnskontakt  

- Anne, nestleder, skal ha som viktigste oppgave å utvikle laget, foreslå kursing, framføringer, 
konserter, i samarbeid med kvedargruppa og langeleikgruppa. Videre være leder for 
spelemannslaget, hardingfele. 

- Sigrun, styremedlem, skal i samarbeid med Veslemøy, som er leder for kvedargruppa, ha et 
særlig ansvar for å planlegge og informere om øvingskvelder, samt kursing og framføringer. 
Styret ønsker en sterkere integrering av den voksne kvedargruppa i laget.   

- Erling, styremedlem, har ansvar for hardingfeleopplæring av barnegruppa i Kulturskolen og 
organisering av barneaktivitet. Sammen med Veslemøy skal han arrangere sjokoladekappleik, 
kurs m.m. Det er en viktig oppgave å styrke tilknytningen mellom elevene på kveding og 
hardingfele og foreldre i forhold til laget.  

- Per, kasserer, er ansvarlig for økonomien, dvs. betale regninger, lage økonomiskjema for 
tilstellinger, (julegate, rakfiskfest, kappleik, kaffepenger osv.), samt oppfølging av økonomi i 
forhold til budsjett.  

 
Øvrige oppgaver i styret:  
* Skrive referat fra møter – Anne blir fast referent 
* Hente post i postboksen på Berja/Coop (nr. 400) og fordel denne – Anne tok på seg oppgaven  
* Utsendelser til medlemmene – ved Ole  
* Ferdigstille regnskapet for 2019 – ved Per. Alle papirer vedrørende regnskapet skal sendes til Per.     

Ole kontakter Veslemøy om dette.  

* Ole sørger for å oppdatere informasjon om endringer i styret i Brønnøysundregisteret. Ifølge 

Styreweb FolkOrg har laget 115 medlemmer. Laget må ha en form for registrering av medlemmene 

som er tilstede på øvinger, medlemsmøter, årsmøter, det er nødvendig i forhold til FolkOrg. 

 

Oppgaver for øvrig: 

* Egil har ansvar for å oppdatere hjemmesiden   

* Kenneth ordner med Facebook. 

* Arvid sørger for dansespelemenn til øvingene 

* Alle i styret har ansvar for å ta opp saker som bør ordnes, saker som er glemt osv.  
 

Per la fram en plan med oversikt over oppgaver og ansvarlige som ble gjennomgått i møtet (se 
vedlegg). Referat fra styremøtene skal legges ut på lagets hjemmeside.  

 

2/20 Info til medlemmer om høsten 

Situasjonen for lagsaktivitet høsten 2020 er fortsatt uviss. Styret planlegger for oppstart av øvinger 
på museet i september. Første møtet vil også bli et medlemsmøte. Ole hadde skrevet et forslag til 
infoskriv, som styret anbefalte med noen små endringer. Ole sender dette ut før sommerferien. 



 

3/20 Lagets arkiv, forslag om skanning  

Kjell Thorebråthen har kontaktet styret med spørsmål om digitaliseriing av lagets arkiv. Arkivet er for 
tiden oppbevart på museet. Styret vedtok at fotoarkivet bør prioriteres for skanning. Anne kontakter 
en som skal se på jobben og komme med et tilbud. Styret kommer tilbake til denne saken. 
 
4/20 Eventuelt  
KSD skulle ha arrangert Buskerudkappleiken i april 2020. På grunn av Korona-situasjonen måtte dette 
avlyses. Situasjonen til høsten tilsier ikke at vi arrangerer kappleik. Styret vil vurdere å slå sammen 
arrangementet Markenskappleiken og Buskerudkappleiken i 2021.  

 
Neste styremøte er 20. august, Anne innkaller på Zoom. Vi kommer tilbake med klokkeslett 
og sakliste. 
 
 
Anne S. Blengsdalen 
referent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


