
Referat fra styremøte i Leikarringen Noreg – mandag 14. januar 2013 
 

 

 

Tid  Fra kl: 1830  Til kl. 2100 

Sted:   Bragernes Menighetssenter   

Tilstede:  Live Røine, Åvar Heggenhougen, Per Røgeberg, Kari Helle Bjertnes, 

  Gerd Lislelid, Kristin Solhaug, Gretha Iversen, Henning Torsby   

Fraværende: Sonia R. Teca, Evelyn Hansen   

 

 

 

Sak nr Sak   Ansvar Frist 

 Henning Torsby var invitert til møtet for å informere litt 

om status for Hjemmesiden samt se på hva som kan 

kastes/tas vare på når det gjelder våre eiendeler.  

  

Sak 1 Referater: Referat fra styremøtet 3. desember ble lest opp 

og godkjent. 

Gretha  

Sak 2 Innkomne skriv: Mail til Kristin fra Asker Museum; 

Invitasjon til å bidra med markeringen av Hulda Garborg  

151 år 13. februar 

Brev fra Numedalslaget – invitasjon til Råkåfisklag 26. 

januar 

  

Sak 3 Utgående skriv: Innkalling til årsmøtet 29.1. Gretha  

Sak 4 Hjemmeside: Henning informerte hvor langt det var 

kommet mht til Hjemmesiden. Kontakt med FolkOrg 

v/Anbjørg Myhra Bergwitz, som igjen samarbeider med 

Custom Publish. Målet i første omgang har vært å få 

siden opp å gå på slutten av året, men det har tatt sin tid. 

Det har vært mye arbeid med å få vår Logo riktig. Så det 

tar nok en stund til, kanskje siden er klar i januar/februar. 

  

Sak 5 Våre eiendeler: Når det gjelder våre eiendeler hadde 

Henning oppdatert listen over eiendelene. Det er mye 

som kan makuleres eller gis bort. Det er en del 

høyttalerutstyr som er til overs. Vi tar kontakt med Nils, 

da det er han som har best kunnskap over hva som er 

brukbart og hva vi kan gi bort eller kaste? Vi har en 

Numedalsbunad med skjorte, lue, hosebånd, strømper, 

den kan vi selge. Mulig at den bør renses først. 

Rutete vester (3 stk): Kan kastes. Fane: Gave fra Åssiden 

Leikarring da de la ned ringen. Vi spør om Noregs 

Ungdomslag vil ha den? Dokumenter fra Folk i Spell og 

Dans: Skal vi ta vare på disse dokumentene? Per tar en 

prat med Gjermund Glittfjell. Kontakter også Haug BU 

og ESL om de har interesse av å vare på dette. Steinar 

Bottegård kan også kontaktes om Folkemusikkenteret har 

et arkiv hvor det kan oppbevares.  

Alle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per 

 



 

 

Sak 6 Forberedelse til årsmøtet:  

- Forslag til Årsmelding ble opplest og godkjent med 

  noen rettelser. 

- Forslag til budsjett 2013 ble gjennomgått 

- Styret har ansvaret for Kaffepausen. Live baker kake. 

  Kari Helle kopierer 30 eks av dokumentene.  

   

 

Gretha 

 

 

Live 

 

Kari Helle 

 

Sak 7 Forberedelser til Medlemsmøtet:  

- Øvingskveldens opplegg 

- TAK - planer fremover?  

- Sommeravslutningen 28.5. på Sundhaugen –  

  Hilde Skarprud i Haug BU sier at alt er i orden.  

  Vi har med kaker. 

- Framsyning på Holmennokken 

- Bygging av danseplatting? 

 

 

Live 

 

Sak 8 Eventuelt:  

- Trekkspillklubben ønsker å spille hele kvelden den 

   tirsdagen de er på ringen. Enighet om at det er OK.  

  Trekkspillklubben få det honoraret som Øyvind skulle 

   hatt, da han spiller på kurset og har fri resten av 

   kvelden. 

- Spørsmål fra Drammenselvens Venner om dansing på 

   Holmennokken 23.6.2013. Honorar 800 kroner.  

  Per foreslo at vi kunne dramatisere Fanitullen til 

  framføring der? Tas opp med på medlemsmøtet. I følge 

  Åvar er det ikke noe bra underlag for dans på 

  Holmennokken. Det hadde vært fint med en 

 danseplatting. Åvar tar en prat med Drammen Kommune 

 om de vil ”spandere” en danseplatting.  

 

 

 

Live 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åvar 

 

Drammen, 21. januar 2013 

 

Neste møte er planlagt til mandag 28.1. klokken 1830.  

Gretha tar med kake 

 

Gretha Iversen 

sekretær 

 

 


