
Protokoll fra årsmøte i SAFFA torsdag 17.4.2018 kl 1900-2100 i Akershus 
musikkråds lokaler på Kjeller 
 

Tilstede: 

Nils Seland, SAFFA-styret / De Frilynde 

Grete Bekkedal Skrebergene, SAFFA-styret / Ullensaker spelemannslag 

Marianne Tomasgård, SAFFA-styret / Folkemusikkonsulent i Akershus 

Elin Solberg, SAFFA-styret / Folkedanslaget Springar’n 

Brynjar Bratland, SAFFA-styret / Asker Spell- og Danselag 

Gerd Mary Brekken, Østerdølenes Spellmannslag, Oslo 

Terje Hjørnevik, Hunar 

Tove Høver, Romerike Turdanslag og Hunar 

Sølvi Nordlund, Hunar (nestleder) 

Harald Velsand, Akershus Musikkråd 

Tone Eidsvold, Eidsiva fylkeslag i NU 

 

Nils Seland ønsket velkommen til årsmøtet. Alle presenterte seg, og det ble sendt rundt liste 
for påtegning. 

Etter møtet ble SAFFAs fremtid ble diskutert.  SAFFAs er en lavterskel organisasjon, som 
favner flest mulig folkemusikk- og folkedanslag uten krav til kontingent. Dette har gitt 
påvirkningsmakt mot politiske organer, noe som f.eks. har bidratt til etableringen av 
folkemusikkonsulentstillingen i Akershus. Den nye fylkesstrukturen er en utfordring, i og med 
at tradisjonsmusikk og –dans er ulikt organisert og utviklet til ulike nivåer. 

Harald Velsand fra Akershus Musikkråd informerte om hvordan musikkrådene i det nye 
Viken-fylket arbeider med fremtidig i organisering. 

 

Årsmøtesaker: 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste. 
Det var ingen innkomne saker utenom de som er bestemt i vedtektene. 
 

2. Valg av ordstyrer, referent og to til å underskrive protokollen 
Ordstyrer: Nils Seland 
Referent: Brynjar Bratland 
Underskrivere: Tove Høver og Tone Eidsvold 
 

3. Årsmelding 2017 
 
Årsmeldingen ble gjennomgått av Nils Seland. 
 
Vedtak: Årsmeldingen ble godkjent. 
 

4. Årsregnskap 2017 
Nils gikk gjennom regnskapet da kasserer hadde meldt forfall.  



Regnskapet viser et underskudd, som skyldes spesielt to engangsforeteelser: 
- prosjektmidler i forbindelse med arrangement i Enebakk, som kommer som inntekt i 
2018 
- støtte til Bygda dansar sin deltakelse på Sørmarka-kurset. 
Regnskapet er revidert og funnet i orden, jfr. Revisorrapport. 
 
Vedtak: Regnskapet ble godkjent. 
 

5. Handlingsplan 2018 / budsjett 2018 
 
Kurset på Olavsgaard i 2018 er gjennomført.  Det var en suksess og vil bli videreført i 
2019. 
Gamle Hvam er 26.august 2018. 
Barnas dag vil blir på Skedsmokorset. 
 
Vedtak : Handlingsplan og budsjett for 2018 ble godkjent 
 

6. Valg 
 
Styret har i praksis fungert som valgkomité før årets valg. 
Årsmøtet valgte følgende medlemmer til styret: 

• Nils Seland (De Frilynde) leder, gjenvalgt for 1 år 
• Marianne Tomasgård, (Folkemusikkonsulent/Akershus), styremedlem, 

gjenvalgt for 2 år 
• Grethe Bekkedal Skrebergene, (Ullensaker spelemannslag), styremedlem, 

ikke på valg 
• Bente G. Fredheim (De Frilynde), styremedlem, ikke på valg 
• Elin Solberg (Folkedanslaget Springar’n), styremedlem, gjenvalgt for 2 år 
• Brynjar Bratland (Asker Spell- og Danselag), varamedlem, gjenvalgt for 1 år 

Ungdomsrepresentanten ble fristilt, slik at styret i kommende år kun vil ha ett 
varamedlem. 

Revisorer: 

• Mareno Enoksen og Ove Aastorp ble gjenvalgt for 1 år. 

Vedtak:  

Styret fikk i oppgave å oppnevne en valgkomite, som i arbeidet med å finne 
kandidater til styret vurderer sammensetningen av styret med hensyn til alder, 
geografi og balanse mellom bakgrunn i dans og musikk. 

 

Årsmøtet avsluttet kl 21.00. 

 
 

Kjeller, 12.4.2018 
 
 

Brynjar Bratland        Tove Høver    Tone Eidsvold 
  
Referent     Rett protokoll   Rett protokoll 

 


