
 

REFERAT FRA STYREMØTE 3-2021 

 
Torsdag 10. juni kl. 18.00, Tjennsganga, Krona 
Tilstede: Ole, Sigrun, Erling, Per og Anne 
 
SAKLISTE 

16/21 Saker fra forrige møte jf referatet 
-  

Styret gikk gjennom referatet fra forrige møte, i februar. Opprinnelig var det planlagt et 
styremøte i mars, som ble utsatt på grunn av Koronaen. Følgende saker ble gjennomgått: 

Jf. sak 9/21: Erling har fullført registrering av alle felene laget eier. Hans mal kan anvendes på 
de øvrige instrumentene også. Det skal avtales møte med Svein Westad angående de 
instrumentene han har oversikt over. Ole kontakter Svein. Styret diskuterte også forsikring 
av lagets instrumenter. Per kontakter FolkOrg for å få svar på hvordan dette forholder seg, 
blant annet mht. taksering. 

Jf. sak 10/21: Årsmeldinga ble sendt til medlemmene pr. epost. Ingen innsigelser innen 
fristen som var satt. Ole har sendt årsmeldinga til FolkOrg og til Kongsberg kommune. 

Jf. sak 11/21: Regnskapet er sendt til revisorene med alle bilag. På grunn av 
smittevernhensyn har revisorene ikke fått gjort revisjonen. Ole kontaktet en av dem i møtet, 
og revisjonen skal være klar i løpet av en ukes tid. 

Jf. sak 13/21: Anne har ikke fått fullført arbeidet med årshjulet. Saken ble derfor utsatt til 
neste møte. 

Jf. sak 15/21: Faktura for medlemskap i KSD er sendt til de medlemmene som ikke har betalt 
medlemsavgift. Foreløpig har ingen betalt. 

 

17/21 Program for høstsemesteret inklusive kurs 
26. august: Oppstart  med medlemsmøte og dans. Medlemsmøte fra kl. 19-20, deretter 
dans. Oppsett i hestesko og trådløs mikrofon under medlemsmøtet. 

 

Ole har ellers reservert øvingslokaler på museet hver torsdag i høstsemesteret fram til og 
med torsdag 25.11.2021. Det må avklares  

datoer for kvedarøvinger og speleøvinger av hensyn til reservering av Glitre og 
Bergmannsstua. Videre må det avklares datoer for følgende arrangement: 

-Sjokoladekappleik 

-Folkemusikkverksted 

-Scenetrening med kvedarar, spelemenn, langeleik 

 

Den 28.11. er det Julegate i regi av Lågdalsmuseet. Laget har pleid å delta her. 

 

18/21 Buskerudkappleiken 2021 
Buskerudkappleiken er planlagt til lørdag 16.10.2021. KSD tar ansvar for arrangering av 
kappleiken på Lågdalsmuseet. Vi har ikke kapasitet til å arrangere konsert eller pub på 
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fredagskvelden. Ole informerer Buskerud Folkemusikklag ved Veslemøy om dato og at det er 
mulig for BF å arrangere noe på fredagskvelden hvis de ønsker det. Ole reserverer også 
museet lørdag den 16.10. 

 

19/21 Viktige datoer for 2022 
Ole har reservert museet til lagets årlige rakfiskfest: Lørdag 8.1.2022. 

Videre er lokalene til Markenskappleiken reservert: 25. og 26. februar 2022. 

Den 16. juni: Folkemusikken og folkedansens dag. Vi kommer tilbake til mulig markering av 
dette i lagets regi. 

 

20/21 Rekruttering 
Når det gjelder barneaktivitet, driver Veslemøy og Erling utstrakt opplæring innen 
henholdsvis kveding og hardingfele, gjennom Kulturskolens tilbud. Dansen inngår ikke i dette 
opplegget og laget lider imidlertid under liten eller ingen rekruttering. Laget som helhet 
rekrutterer heller ikke nye voksne medlemmer som kan være med i organisasjonsarbeidet. 
Rekruttering er derfor en hovedsak for styrets arbeid. Alle i styret var bedt om å komme med 
forslag til rekruttering. Det ble tatt en runde rundt bordet der styret drøftet lagets situasjon 
og egne erfaringer med å bli rekruttert. 

-Ole la fram forslag om et arrangement lørdag 2. september der KDS presenterer seg for 
byens befolkning. Målgruppen er særlig foreldrene til Veslemøy og Erling sine elever. Styret 
diskuterte seg fram til et opplegg for denne dagen der elevene tilbys Folkemusikkverksted 
mens foreldrene deltar under lagets presentasjon. Vi ønsker med dette å kartlegge interesse 
for kurs i dans blant foreldrene. 
- Styrets øvrige medlemmer samlet seg om betydningen av kursvirksomhet som ledd i 
rekruttering, samt å utnytte potensialet som ligger i foreldregruppa. 

-Anne la fra forslag til et større prosjekt; Kongsberg danser, som skal legges fram på 
medlemsmøtet 26.8.  
 

21/21 Eventuelt 

Ingen saker under eventuelt 
 

Anne Svånaug 
referent 
 


