DING.M

FORENINGSNYTT
Innkalling til årsmøte i Norsk Folkeminnelag
sundag 18. mai 2014 kl. 14:00

i møterommet i 2. etasje i Saxegården, Saxegårdsgate 17, Gamlebyen i Oslo
Kome seg hit med trikk:
Trikk nr 18 eller 19 frå Jernbanetorget i retning Ljabru. Gå av på haldeplassen Oslo Hospital, gå
tilbake over brua som kryssar over jernbanen på same side av gata som haldeplassen, ned trappa og
til venstre. Saxegården er det gamle rosa trehuset du ser i enden av vegen.
Med buss:
Buss nr 34 frå Jernbanetorget mot Ekeberg Hageby til haldeplass Dyvekes bro. Gå ned til krysset i
Oslogate og ta til venstre. Følg trikkesporet til du kjem til brua over jernbanen. Ikkje gå over brua,
men fortsett rett frem på høgre side av jernbanen, og du ser det rosa huset i enden av vegen.
Buss nr 32 frå Oslo S, haldeplass nedst i Prinsens gate, til haldeplass Ladegården i Bispegata. Fortset opp Bispegata til krysset Oslogate, ta til høgre og fortsett til brua over jernbanen. Sjå forklaringa
for ankomst frå buss 34 over.

Dagsorden

1. Konstituering av årsmøtet
2. Godkjenning av årsmelding og rekneskap, gjennomgang av budsjett
3. Samanslåing av medlemskontingent og porto
Den symbolske delinga mellom medlemskontingent og porto fjernast. Den reelle
summen som betalast av medlemmane blir den same.
4. Val av nytt styre, nemnd for revidering av vedtekter og val av valkomité og revisor.
5. Eventuelt
Kaffipause
Ca kl 15:00 Foredrag ved Ida Tolgensbakk: ”Geita Hårslå, gutten Kalamukenge,
sangen Chad Gadya - og andre variasjoner over AT2030”
Saker som ein ynskjer å fremja på årsmøtet kan sendas elektronisk til post@folkeminner.
no eller med brev til Norsk Folkeminnelag, postboks 2372 Solli, 0201 Oslo.

Velkommen!

Valg til nytt styre 2014
Disse styremedlemmene er på valg:

Marie Nicolaisen, Guro Flinterud, Erik Henning Edvardsen, Linda Luna-Ruud, Olav Christensen, Line Esborg og Jorun Hermansen

Samtlige styremedlemmer tar gjenvalg:
Vennlig hilsen Ida Tolgensbakk,
for valgkomiteen

57

Folkeminner nr 61 april 2014.indd 57

3/25/2014 11:11:23 AM

Lover for Norsk Folkeminnelag
Vedtatt på årsmøte 29. april 2000
Paragraf 1
Norsk Folkeminnelag (NFL) har til formål å drive kulturformidling med folkloristisk fagprofil.
Det skal hjelpe og støtte arbeidet med prosjekter som har som mål å fremme kunnskapen om
kommunikasjon og muntlig forteller- og folketradisjon.
Paragraf 2
Laget har bare individuelle medlemmer. En blir
medlem i NFL ved å betale årlig kontingent.
Medlemmene i laget får alle publikasjoner som
til enhver til blir gitt ut i NFLs skriftserie. Institusjoner i inn- og utland kan abonnere på NFLs
skrifter til sammen pris som årskontingenten.
Paragraf 3
Årsmøtets høyeste styresmakt i NFL. Det blir
til vanligholdt innen 1. mai hver år. Styret kaller inn og kunngjør tid og sted minst en måned
på forhånd. Innkallingen skal være skriftlig og
personlig. Sammen med innkallingen skal det
følge årsmelding, framlegg til årsprogram med
budsjett fra styret, framlegg fra valgnemda og
eventuelle utvalg. Dersom regnskapet ikke kan
følge årsmeldingen, skal revidert regnskap legges fram for årsmøtet og refereres for medlemmene ved første anledning. Årsmøtet vedtar
lover og fastsetter kontingenten. Det velger formann, styret og varerepresentanter til styret,
revisor, valgnemda og eventuelt andre nemder.
Årsmelding og regnskap godkjennes av årsmøtet, som også vedtar årsprogram for følgende år
og fastsetter budsjettramme. Alle medlemmer
som har betalt årskontingenten for inneværende
år har møte- og stemmerett, og kan velges til
alle verv i laget. Årsmøtet kan vedta å sende en
sak til uravstemning, og det kan vedta å kalle
inn til ekstraordinært årsmøte tidligst 6 uker etter det ordinære årsmøtet.

Paragraf 4
NFL har et styre med 10 styremedlemmer.
Antall varamedlemmer kan variere. Årsmøtet
velger formann ved særskilt valg for en periode
av 2 år med anledning til gjenvalg 2 ganger.
Styremedlemmer blir valgt for 2 år om gangen.
Til alle verv kan årsmøtet velge fritt mellom
medlemmene i laget, men ansatte eller studenter ved de folkloristiske institusjonene ved universitetene i Oslo, Bergen eller Tromsø bør være
representert blant styremedlemmene. Årsmøtet
velger en valgnemd som kommer med framlegg
til valg av formann, styremedlemmer, varamedlemmer, revisor og nemder. Alle valg gjelder fra
1. mai. Medlemmene i laget kan sende forslag
til kandidater til valgnemden. På årsmøtet kan
medlemmer komme med forslag på kandidater
til alle verv.
Styret skal konstituere seg like etter årsmøtet
og velge nestformann og sekretær. Styret står for
lagsdriften i tida mellom årsmøtene. Det skal ta
seg av økonomien i lagsdriften og prosjektarbeider, utarbeide planer for kommende års arbeid
og gjennomføre de programmene som årsmøtet
gjør vedtak om. Styret har ansvar for NFL’s utgivelsespolitikk og til enhver tid gjeldende faglige profil.
Alle saker i styret blir avgjort med vanlig
flertall. I tilfelle stemmelikhet har formannen
dobbeltstemme. Sammen binder formannen og
sekretæren laget økonomisk med sine underskrifter.
Paragraf 5
Forslag til lovendringer kan medlemmene sende
til styret, som sender dem ut til medlemmene
sammen med innkallingen til årsmøtet. Vedtak
om lovendring skal ha vanlig flertall. Lovendringer kan ikke bli vedtatt uten at minst 15 stemmer blir avgitt.
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Årsmelding 2013

for Norsk Folkeminnelag
Norsk Folkeminnelags primære oppgave
er å gi ut bøker om immateriell kulturarv. Denne oppgaven har vi videreført i
2013. Det har vært et viktig år for å fornye
bokproduksjonen til laget. Året innledet
med at Aschehoug forlag sa opp den 35 år
gamle avtalen mellom forlaget og NFL.
Styret brukte derfor våren til å finne et
nytt forlag å samarbeide med. Etter å ha
vært i samtale med flere forlag, falt valget
på Spartacus forlagshus. NFL har innledet et lovende samarbeid med forlaget, og
bøkene vil heretter gis ut i samarbeid med
det Spartacus-eide forlaget Scandinavian
Academic Press. Det innebærer at vi fra og
med 2013 kan gi ut bøker som er tellende i
det akademiske tellekantsystemet. Vi håper
at det vil gjøre NFLs skriftserie enda mer
attraktiv for kulturhistoriske forskere og
forfattere.
I 2013 var årets bok: Astrid Nora Ressem
(red.): Norske middelalderballader – melodiene. Bind 2.
Visearkivet har ønsket å gi ut dette verket
i samarbeidet med NFL. Det er et omfattende prosjekt som NFL har er svært glad
over å kunne være med på. Bak utgivelsen
liggere det et omfattende og nitid edisjonsfilologisk arbeid som omfatter av både
ulike notasjonssystemer og tekst. Astrid
Nora Ressem ved Norsk Visearkiv har stått
for arbeidet.
Denne melodiutgivelsen er en begivenhet i

norsk folkloristisk historie. Sammen med
tekstpublisering av balladematerialet på
www.bokselskap.no innebærer dette at det
endelig foreligger en norsk vitenskapelig
balladeutgave. Helt siden Sophus Bugge
publiserte Gamle Norske Folkeviser i
1858 er det blitt forsøkt å få i stand en slik
utgave, men forsøket har strandet gjentatte
ganger. Mens det i Visearkivets nettpubliserte tekstutgave av balladene kun er tatt
med et utvalg viser, er melodipublikasjonen fullstendig. Dette er materiale som ligger spredt i ulike arkiver, og som har vært
vanskelig tilgjengelig. Nå blir det endelig
publisert og blir allment tilgjengeliggjort
for forskere, kvedere, folkemusikere og andre musikk- og kulturhistorisk interesserte.
Bind 2 omfatter riddervisene og kjempeog trollvisene. Bindet fyller omkring 600
sider. Boken er dessverre blitt noe forsinket på grunn av kompleksiteten i selve produksjonen av en slik bok. Derfor kommer
den først ut i mars 2014. Med utgivelsen av
bind 2 er vi kommet halvveis arbeidet med
dette firebindsverket. Utgivelsen av bind
2 har blitt mulig gjennom støtte av Norsk
kulturråd og Rådet for folkemusikk og
folkedans.
NFL har også avholdet et åpent og gratis
seminar i forbindelse med kulturminnedagene 12. september 2012. Seminaret hadde
tittelen Kvinner og samfunn - fra scenekant
til kjøkkenbenk, og tre av lagets styremedlemmer holdt foredrag. Erik H. Edvard59
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sen snakket om «Husgjerningsskolen på
Abildsø, Europas første husmorskole. Om
Minna Wetlesens arbeid med å forbedre
bondejentenes kunnskap og evne til å
ta overta gårdsdrifte». Marie Nicolaisen
snakket om Hulda Garborg og ‘teaterslaget’, mens Linda Luna-Ruud presenterte
«Fortellinger fra kjøkkenbenken - den
kvinnelige tradisjonsbærer. Om kvinner
som ivaretar opprinnelseskultur og tradisjon gjennom mat.»
I 2013 har NFL i tillegg stått på stand for å
profilere laget og for å selge bøker. Vi har
hatt stand på St. Hallvards dag i Gamlebyen i Oslo den 15. mai og på julemarknaden
til Songlaget i Bondeungdomslaget i Oslo
den 30. november.
Medlemstidsskriftet Folkeminner har kommet med en utgave i 2013, nr. 60. Temaet
var diaspora, og nummeret inneholdt en
rekke artikler om nåtidige og historiske
diasporasamfunn. Det hadde et omfang på
64 sider. Tidsskriftet er nå svært innholdsrikt, og inneholder folkloristiske og kulturhistoriske artikler med bred appell, samt
bokanmeldelser av aktuelle bøker innenfor
de samme fagfeltene. Artikkelforfatterne
er folklorister, etnologer eller kulturhistorikere med mastergrad, magistergrad eller
doktorgrad. Artiklene holder dermed et

gjennomgående høyt faglig nivå, og holder
en populærvitenskapelig stil.
Norsk Folkeminnelag er aktive på sosiale
medier. Vi har fått en økning i antall likere
på Facebook i løpet av året og har nå 312
likere – noe som er svært bra for denne
type organisasjon. Laget har hatt nettsiden
www.folkeminner.no oppe i omkring 3 år.
I 2013 har vi arbeidet med å gjøre siden
mer brukervennlig. Vi arbeider videre med
ulike strategier for medlemsrekruttering,
og i 2013 har vi videreført en satsing rettet
mot studenter.
Norsk Folkeminnelag har ti ikke-betalte
styremedlemmer. Styremedlemmene er
folklorister, etnologer, kulturhistorikere eller historikere med magistergrad, hovedfag
eller mastergrad fra Universitetene i Oslo
eller Bergen. Seks av styremedlemmene
har doktorgrad. Det er et svært kvalifisert
faglig styre, som på frivillig basis arbeider
med å forvalte og formidle immateriell
kulturarv. Styremedlemmene holder til i
Bergen, Oslo og Mandal. Laget er medlem
av Kulturvernforbundet og samarbeider
aktivt med Norsk Visearkiv, Asbjørnsenselskapet, Lokalhistorisk institutt, Norsk
Folkeminnesamling samt kulturhistoriemiljøet ved UiO og kulturvitenskapsmiljøet ved UiB.
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