
REFERAT FRA STYREMØTE 4 
 
Torsdag 28. oktober kl. 18.00, Lågdalsmuseet 
Tilstede: Sigrun Aakre, Ole Refsahl, Anne S. Blengsdalen, Erling Halling  
(siste del av møtet). 
Forfall: Per Røgeberg 
 
SAKLISTE 

19/20 Forrige møtereferat 
Godkjent. 

 

20/20 Foredrag 5. november 

Dette er et arrangement for lagets medlemmer og skal være et tilbud til de som av ulike 
grunner ikke kan være med på de vanlige danseøvingene. Foredraget er planlagt av Bjørn 
Laupsa-Borge og Anne. Egil har lagt ut info på lagets hjemmeside. Det er påmelding gjennom 
lagets epostadresse, med navn og telefonnummer. Det er anledning til å ta med seg gjester. 
Arrangementet er gratis. Antall påmeldte er begrenset oppad til 50.  

 

Ole og Bjørn og Anne møter på museet kl. 17.30 for rigging, lydprøver m.m. Registrering av 
de påmeldte ved ankomst. 

 

21/20 Julegata arrangementet 

Arrangementet er avlyst på grunn av Korona-situasjonen. 

 

22/20 Øvinger i november og koronatiltak 

Styret bør vurdere å gå tilbake til en fast dansepartner» på dansen framover, jf. 

innstrammingstiltak fra myndighetene. Det er planlagt 3 øvinger fram til desember. 

 

23/20 Rakfiskfesten 

Arrangementet er avlyst på grunn av Korona-situasjonen. 

 

24/20 Manglende bilag i regnskapet for 2020 

Det mangler fortsatt bilag for poster som er belastet banken. For noen framgår det av 

sammenhengen, for andre er det fortsatt uklart. Kasserer må ha kopi av husleie på 

museet (18.800.-). Tidligere leder må ordne med Vipps, endre på administrator og adresse slik 

at nåværende leder og kasserer får tilgang til kontoene. Det er trolig nødvendig med en felles 

gjennomgang av bankutskriftene for å få på plass de siste bilagene. 

 

25/20 Brønnøysundregisteret 

Opplysningen i Brønnøysundregisteret er på det nærmeste oppdatert. Det er tilstrekkelig til at 

banken har funnet det i orden å overføre administrasjonen av lagets konti til nåværende leder 

og kasserer, se ellers punkt 24/20. 

 

26/20 Markens- og Buskerud kappleiken 

Styret foreslår å slå sammen disse to arrangementene til en kappleik som legges til helga 16. 

og 17. april 2021. Denne helga er ledig på museet. Et viktig poeng for styret er at 

myndighetene har antydet at en vaksine kanskje er på plass til da, og dermed vil situasjonen 



med hensyn til Korona være mere avklart. Ole reserverer denne helga på museet. Han 

kontakter videre Buskerud folkemusikklag angående forslaget. 

 

27/20 Scanning av bildearkivet 

Forslag til avtale ble gjennomgått i møtet. Det er ønske om noen tilleggspunkter fra styret: 

 Scanningen bør spesifiseres til ett og ett bilde med tilhørende opplysninger. 

 Scanningen skal omfatte avisartikler m.m. i format A4. 

 Laget har 10 bilder i glass og ramme som også bør inngå i scanningen.  

 Lagets rettigheter med hensyn til materialet bør sikres gjennom avtaleteksten. Det 

innebærer at alt materialet skal returneres til eier etter endt oppdrag. Styret skal telle 

antall kofferter og antall album pr. koffert for å få en oversikt. 

 Honoraret skal utbetales med 50 % ved arbeidets begynnelse og resten etter 

ferdigstillelse. 

Anne formidler dette til Bjørn 

 

Når det gjelder lagring vil Ole kjøpe inn ekstern harddisk. Siden resten av lagets DVD-

produksjoner er lagret på Folkemusikkarkivet ved Senteret i Prestfoss, er det ønskelig at også 

bildematerialet lagres digitalt her. Anne kontakter Åshild Wetterhus for å avklare dette. 

 

28/20 Retningslinjer for honorering av eksterne spillemenn på danseøvinger  

Spelemenn som spiller til dans på torsdagskveldene har svært ulik praksis når det gjelder 

honorering og dekning av reiseutgifter. Dette bør være lik praksis for alle. Styret vil komme 

tibake til dette i et seinere styremøte. 

 

29/20 Medlemskontigent og adresselister for lagets medlemmer 

Vi bør vurdere om vi skal ha en medlemskontingent for de som ikke ønsker å være medlem av 

FolkOrg og Buskerud Folkemusikklag. Det er flere som ikke har betalt kontingenten fordi det 

ikke blir noen kappleik. Vi må også ha liste over de barna i Kulturskolen som vi skal betale 

kontingent for. Styret vil diskutere denne saken i et nytt styremøte, basert på innhenting av tall 

og andre opplysninger. 

 

Vi må få orden på medlemslista med epostadresser og telefonnummer. Forslag fra kasserer 

om at de som ikke har betalt for forrige år, strykes som medlem om de ikke betaler på purring. 

Styret kommer tilbake til dette i neste styremøte. 

 

30/20 Eventuelt 

Laget har fått forespørsel om å arrangere en julekonsert med Ingebjørg Lognvik og 

medmusikere 11. eller 12. desember. Gitt den usikre smittesituasjonen bestemte styret at det 

er for mange usikkerhetsmomenter til at laget kan ta på seg dette arrangementet. 

 

Laget har fått tilbud om å kjøpe ei hardingfele laget av Bekkeli, til kr. 15 000. Dette 

inkluderer også bue og dobbelt feleskrin. Styret vedtok å kjøpe. Erling gir beskjed til selger 

om dette og ordner med kontrakt for kjøp. 

 

Neste styremøte: Torsdag 26. november kl. 18.00 på museet. 

 

 

Anne S. Blengsdalen 

- Referent - 

 


