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Tirsdag 17. august kl. 18.00, Tjennsganga, Krona 
Tilstede: Ole, Sigrun, Erling, Per og Anne 
 
SAKLISTE 
21/21    Ledersituasjonen i styret. Ole ønsker at leder og nestleder bytter roller. 
Ole gjorde rede for sin helsemessige situasjon og ba om at nestleder og han 
kunne bytte roller. Styret gjorde følgende vedtak: 
Nestleder konstitueres som leder fram til årsmøtet i 2022. Nåværende leder 
fortsetter som nestleder. 
Per gikk gjennom lista over oppgaver i styret og gjorde endringene i tråd med 
lederskiftet. Se eget dokument. 
 
22/21  Gjennomgang av forrige referat 
Jf. sak 9/21, Ole følger opp kontakten med Svein Westad angående registrering 
av instrument. 
Jf. sak 11/21, revisorene har nå revidert regnskapet for 2020, med noen 
merknader som styret gikk gjennom. Regnskapet er godkjent. 
Jf. sak 13/21. Arbeidet med årshjulet fortsatt utsatt. 
Jf. sak 17/21, oppstart i laget var berammet til 26. august. Gitt situasjon med 
utsettelse av trinn fire i gjenåpningen, valgte styret å utsette oppstart i laget. 
Oppstart er nå planlagt til 14. oktober. Anne gir beskjed til museet og 
avbestiller lokalene fram til 14. oktober.  
Jf. sak 18/21, den opprinnelige datoen for Buskerudkappleiken var satt til 16. 
oktober. På grunn av kollisjon med et stort arrangement i Hallingdal samme 
helg, ble styret bedt om å endre denne datoen. Styret bestemte at ny dato for å 
arrangere Buskerudkappleiken er 20. november. KSD har ikke ansvar for noe 
arrangement på fredagskvelden, det tilligger Buskerud folkemusikklag (BFL). 
Anne og Ole kontakter leder i BFL om fordeling av oppgavene i forbindelse med 
kappleiken. Styret vil be om at BFL sørger for dommere. 
Datoer for folkemusikkverksted er nå på plass; 30. oktober 2021 og 19. februar 
2022. Folkemusikkverkstedene arrangeres i samarbeid med Kulturskolen.  
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23/21    Oppstart i laget, jf. utsettelse av trinn 4 
Regjeringen har utsatt siste trinn i gjenåpningsplanen til september/oktober. 
Styret vil følge regjeringens anbefaling og utsetter oppstart i laget til torsdag 
14. oktober. Vi vil starte med medlemsmøte som planlagt. 
 
24/21    Tilskudd fra Buskerud Folkemusikklag 
KSD har fått kr. 10 000 fra BFL til barne- og ungdomsaktiviteter. Erling sendte 
søknad på vegne av styret. Det mangler rapport for 2019 og 2020, Erling sørger 
for å skrive og sende rapport for folkemusikkverkstedene. 
 
25/21    Kjøregodtgjørelse for to av styremedlemmene 
Det har vært avholdt tre fysiske styremøter i løpet av Koronaepidemien. 
Styremøtene har ikke vært i forbindelse med lagsaktivitet siden dette ikke var 
tillatt. To av styremedlemmene har lang reisevei. Leder og nestleder foreslo 
derfor at de to styremedlemmene dette gjelder, skal levere reiseregning ved 
årets slutt, med kr. 3.50 i kjøregodtgjørelse. Dette ble vedtatt med det tredje 
styremedlemmets stemme.  
 
26/21    Eventuelt 
Erling la fram et forslag om en masterklasse for en av sine elever. Ideen går ut 
på å tilby eleven fordypning i slåttespill, tradisjon og teknikk i ett studieår. Han 
foreslo at Anne skal være læremester og utarbeide et opplegg som kan være en 
mal for seinere bruk. Styret diskuterte ideen og mener det er et ledd i 
rekruttering til laget. Styret kommer tilbake til detaljene i neste styremøte. 
Styret diskuterte også et annet forslag fra Erling; et foredrag om Leif Åsane, 
med ikke utgitte opptak av slåtter. Dette kan være et opplegg for en 
medlemskveld. Styret kommer tilbake til saken i neste styremøte. 
 
 
Kongsberg 24. august 
Anne Svånaug 
- referent 


