Årsmelding, SAFFA, 2020
Tillitsvalgte:
❏ Styreleder: Trine Sennerud Melby
Losbyelva spellemannslag
❏ Nestleder: Elin Synnøve Solberg,
Folkedanslaget Springar’n
❏ Styremedlen: Marianne
Tomasgård,
Losbyelva spellemannslag
❏ Styremedlem: Grethe Bekkedal
Skrebergene,
Ullensaker spellemannslag

Follofeler

❏ Styremedlem og kasserer: Brynjar
Bratland,
Asker spell- og danselag
❏ Varamedlem: Marit Vestrum
❏ Revisorer: Maremo Enoksen og
Ove Aastorp
❏ Valgkomité: Styret
Bølingen

Fra 2020 har SAFFA ingen representant i
styret for Akershus musikkråd.

Lørenskog Trekkspillklubb

❏ Museumskontakt:
SAFFA-ansvarlig: Elin S. Solberg.
På grunn av korona-situasjonen ble arrangementene på Gamle Hvam, Eidsvoll bygdetun og
Skedsmo bygdemuseum (Barnas dag) avlyst.
❏ SAFFA-kurset:
SAFFA-kurset 18. og 19. januar 2020 ble avviklet i kjent stil. Kurset samlet ca. 70 deltakere
(inkl. instruktører), blant dem mange barn og unge. Blant kurstilbudet kan nevnes
folkemusikk og folkedans for barn, ungdomskurs (prosjektet BØLINGen), instruktørkurs med
fordypning pardans i samarbeid med NU, kurs i feleteknikk, slåttespill på hardingfele,
“kompekurs”, Akershusmusikk på torader og trekkspill og kurs i nordisk sekkepipe. For
voksne dansere var det kurs i samværsdans i Christiania på 1800-tallet samt kurs i
gammelmasurka og hamborgar. Kursene ble arrangert med økonomisk støtte fra NU, FolkOrg
og KOMP. Dansefesten lørdag kveld hadde dette året også musikk av inviterte lokale grupper
og lag.
❏ Samarbeid med andre områdelag:
Da det store fylket Viken ble dannet ble det naturlig nok en del diskusjon og usikkerhet om
hvilken rolle SAFFA ville få. Musikk- og dansemiljøet i Østfold-delen av Viken har Marianne
Tomasgård lenge vært involvert i, men hva foregår i Buskerud? Veslemøy Fjerdingstad, leder
av Buskerud folkemusikklag, ble derfor invitert til et styremøte i februar. Det ble informert
om satsingsområder og diskutert hva man kan samarbeide om. Det er enighet om at
områdelagene må bestå for å ivareta den lokale kulturen.
❏ Ny hjemmeside
Datateknologien bak vår hjemmeside, saffa.no, var i løpet av de siste årene blitt foreldet, og
den lot seg ikke lenger oppdatere. Styret engasjerte derfor Alix Cordray til å konvertere sidene
til gratisprogrammet WordPress.
❏ Medlemslag og -foreninger
Da det er lenge siden kontaktinformasjon til medlemslagene ble oppdatert, planlegger vi å
gjøre dette etter nyttår. Det vil også kunne gi oss en oversikt over antall (aktive) medlemmer,
snittalder og evt. aktivitet nå i koronatid. Hjemmesiden vil bli tilsvarende oppdatert.
❏ Barnehageprosjektet/Folkebarna Oslo
SAFFA er hovedansvarlig for prosjektet Folkebarna, rettet mot barnehager i Oslo
kommune. Tema er kulturarv med lokal folkemusikk og folkedans som en rød tråd. Prosjektet
er et samarbeidsprosjekt mellom SAFFA, Barnelaget i Oslo, Unge folkemusikere i Oslo og
Sofienberg spelemannslag. I tillegg er Oslo kulturskole, bymiljøetat og
kulturetat samarbeidsparter.

Januar 2020 startet to barnehagegrupper opp undervisning ved Nordre Lindeberg gård i Oslo.
Instruktører var felespiller og pedagog Marit Vestrum og dansekunstner, barnehagepedagog,
folkedanser og toraderspeller Guro Trøseid Gjertadberget. Prosjektet gjennomførte sju
undervisningsdager før tilbudet ble stengt ned på grunn av koronatiltak i mars.
Smitteverntiltakene i Oslo gjorde det etter det umulig å starte opp igjen i 2020.
❏ Takk til Nils!
Nils Seland takket av som leder i SAFFA på årsmøtet, som i 2020 ikke ble avholdt før 6.
oktober. Han har lenge vært engasjert i SAFFAs arbeid og har siden 2003 vært leder. Med sin
solide kunnskap om både folkemusikk og -dans, gjennom sitt enorme nettverk, sine
organisasjonsevner og sitt behagelige vesen har han gjort et gigantisk arbeid for saken. Mange
tusen takk, Nils!
❏ E-post-liste og nettsida saffa.no:
- 31.12.20: Ca. 900 adresser + videresending til en del lags- og gruppeadresser.
- SAFFA har abonnement på utsendingssystem som tilfredsstiller regelverket for
personvern. Utsending i utgangspunktet hver onsdag, men det siste halvåret kun når
det har vært endringer/info om nye arrangementer.
❏ Økonomi:
Resultat i meldingsåret er på kr. 91.017,-. Etterbetalt KOMP-støtte for 2019 kr. 30.000 er med
i 2020. Det reelle resultatet for 2020 er dermed kr 61.017,-.
Status bank 31.12.2020 er kr. 264 863,-.

