
 
SOGN OG FJORDANE FOLKEMUSIKKLAG 
Arbeidsprogram 2015-2018 
Prioriterte satsingsområde, strategi og tiltak. 
 
 
Prioritert satsingsområde  Strategi Tiltak 

INFORMASJON   

Sogn og Fjordane Folkemusikklag skal arbeide 
for å ta vare på og vidareformidle 
folkemusikktradisjonane i Sogn og Fjordane 
gjennom å arbeide for å auke kunnskapen om, 
kjennskapen til og interessa for tradisjonelt 
spel, song og dans.  
 

Gje god og relevant informasjon om aktuelle 
saker og hendingar til publikum og medlemmer.  
 
Arbeide for auka omtale av folkemusikk- og 
dans i media. 
 
 
 

Aktiv utsending av pressemeldingar i samband med 
aktuelle saker og hendingar 
 
Legge ut saker på www.folkemusikklaget.no minst 
ein gong i veka 
 
Vidareformidle info frå medlemmer 
 
Utsending av månadleg nyhendebrev til medlemslag, 
enkeltmedlemmer og samarbeidspartnarar 
 
Digitalisere og gjere kappleiksresultat, 
årsmøtereferat og årsmeldingar tilgjengeleg for 
medlemmer 

FOLKEMUSIKKARENA   

Sogn og Fjordane Folkemusikklag skal arbeide 
for å ta vare på og vidareformidle 
folkemusikktradisjonane i Sogn og Fjordane 
gjennom å arbeide for å auke kunnskapen om, 
kjennskapen til og interessa for tradisjonelt 
spel, song og dans.  
 

Sikre gode arenaer for formidling, rekruttering 
og opplæring for barn, unge og vaksne gjennom 
å: 
 
- skipe til eigne arrangement 
 
- samarbeide med relevante aktørar regionalt, 
nasjonalt og internasjonalt om arrangement. 
 
- oppmode kulturskular og spelemannslag til 
samarbeid om folkemusikktilbod 
  
 

Arrangere Smørbukk-kappleiken 
 
Arrangere Mokurset 
 
Arrangere Fylkeskappleiken i samarbeid med lokallag 
 
Arrangere Vestlandskappleiken i samarbeid med 
Hordaland Folkemusikklag 
 
Arrangere kurs og seminar  
 
Opprette juniorlag i både dans og spel 



KULTURPOLITISK ARBEID   

Sogn og Fjordane Folkemusikklag skal arbeide 
for å ta vare på og vidareformidle 
folkemusikktradisjonane i Sogn og Fjordane  
gjennom å arbeide for å auke kunnskapen om, 
kjennskapen til og interessa for tradisjonelt 
spel, song og dans.  
 
 

Vere ein synleg kulturpolitisk aktør som sikrar 
medlemmene sine interesser 

Delta i offentleg ordskifte om aktuelle saker på 
kultur- og folkemusikkfeltet. 
 
Gje uttale på høyringssaker som vedrører kultur- og 
folkemusikkfeltet 
 

ORGANISASJON   

Sogn og Fjordane Folkemusikklag skal arbeide 
for å ta vare på og vidareformidle 
folkemusikktradisjonane i Sogn og Fjordane 
gjennom å arbeide for å auke kunnskapen om, 
kjennskapen til og interessa for tradisjonelt 
spel, song og dans.  
 
 
 
 
 

Kontinuerleg utvikle organisasjonen gjennom å:  
 

- sikre god flyt av informasjon internt i 
organisasjonen  

 
- initiere samarbeid med relevante aktørar 
regionalt, nasjonal og internasjonalt 
 
- nytte menneskelege og økonomiske 
ressursar i organisasjonen til det beste for 
formålet 

 

Tilby rådgjeving, rettleiing og kompetansehevande 
tiltak for medlemslag og enkeltmedlemmer  
 
Utvikle gode rutinar og planverktøy for målretta og 
effektivt arbeid i organisasjonen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AKTIVITETSPLAN 2017 pr.11.03.17 
 

Februar: 

 Dansekurs for ungdom og vaksne, på Ålhus  11. februar i samband med dansehelg/Aftan på Ålhus arr.: John Oddvar Kandal 
Målgruppe: Unge og vaksne dansarar primært i fylket. Aktive utøvarar i folkemusikk og folkedans. 
Type arena: Opplæring og rekruttering. Kompetansehevande tiltak. 

Mars: 

 Fylkeskappleiken 2017 i Naustdal, 31.-1. april. I samarbeid med Naustedalen Spelemannslag.  
Målgruppe: Barn, unge og vaksne. Aktive utøvarar og andre interesserte. 
Type arena: Formidling og rekruttering. 

 Smørbukkappleiken 2017 i Naustdal 1.april. 
 Målgruppe: Barn og unge. Aktive utøvarar og andre interesserte. 
 Type arena: Formidling og rekruttering. 

 Årsmøte 2017 i Sogn og Fjordane Folkemusikklag i Naustdal 2. april. 
Målgruppe: Unge og vaksne. Aktive utøvarar. 
Type arena: Organisasjon 

April: 

 Landsmøte i FolkOrg, 28.-30. april. 
Målgruppe: Unge og vaksne. Aktive utøvarar og andre interesserte.  
Type arena: Organisasjon.  Kompetansehevande tiltak. Opplæring.  

Juli: 

 Mokurset 2017 på Mo i Sunnfjord, 9.-14. juli. I samarbeid med Førdefestivalen. 
 Målgruppe: Barn, unge og vaksne. Aktive utøvarar. 
 Type arena: Rekruttering, opplæring og formidling. 
 

August/September: 

 Oppstart rekrutteringsprosjekt for Sogn og Fjordane 2017/2018, om stønad innvilgast. 
 

September: 

 Dommarseminar, 29.-1. oktober. I samarbeid med FolkOrg og Hordaland Folkemusikklag 
 Målgruppe: Unge og vaksne. Aktive utøvarar og andre interesserte. 
 Type arena: Opplæring, formidling og rekruttering. Kompetansehevande tiltak. 
Oktober: 

 Vestlandskappleiken 2017 i Askvoll, 13.-14. oktober, leiarmøte med Hordaland. 
Målgruppe: Born, unge og vaksne. Aktive utøvarar og andre interesserte. 
Type arena: Formidling og rekruttering.  

 

November/desember: 

 Arkivkurs, i samarbeid med musikkarkivar Synnøve Bjørset, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane Fylkesarkiv, Leikanger. 
 Målgruppe: Unge og vaksne. Aktive utøvarar og andre interesserte. 
 Type arena: Opplæring, formidling og rekruttering. Kompetansehevande tiltak. 


