MakeMusic
Årsmelding 2021

MakeMusic var 31. desember 2021 sentralorganisasjonen
for 22 lokale musikkforeninger i Norge. MakeMusic får
støtte til sentral foreningsdrift, nasjonal grunnstøtte,
gjennom Fordelingsutvalget, og til lokal foreningsdrift via
Frifond Organisasjon gjennom Norsk Musikkråd. Midlene
fra Frifond Organisasjon fordeles til MakeMusics lokallag
etter våre egne publiserte retningslinjer. Hvert lag får et
grunnbeløp, og resten blir fordelt etter antall medlemmer
under 26 år. Det gis fra Norsk Musikkråd sin side mulighet
for sentralorganisasjonen å beholde inntil 5% av beløpet i
administrasjonskostnader. MakeMusic benyttet ikke
denne muligheten i 2021, men overførte alle midlene til
lokallagene.
Sentralleddets hovedoppgave er å sikre gode
rammebetingelser for et aktivt musikkliv i lokallagene.
Dette oppnår vi ved å ha god kontakt med, og oppfølging
av de lokale lederne og medlemmene, og å tilby kurs og
seminarer rundt både foreningsdrift og musikkfaglige
områder, samt å drifte et brukervennlig medlemssystem
som også dekker de lokale behovene. MakeMusic brukte
derfor en del av de sentrale midlene til å videreutvikle
systemet «OrgInn», som benyttes både av
sentralorganisasjonen og lokallagene.
Sentralleddet administrerer også momskompensasjonen
for sine lokallag.

MakeMusics strategi er at en sterk
kompetansesatsing vil inspirere lokallagene
våre, slik at enkelte deltakere har faglig styrke
og er inspirert til å være en driver i det lokale
musikklivet.
Koronapandemien var en stor hindring for å
samles fysisk, men våre muligheter til online
deltakelse i ulike aktiviteter og opplæring var
likevel en slags erstatning. Både vår
egenutviklede «MakeMusic Skole» et online
administrasjonssystem for en-til-en-opplæring,
våre egenutviklede onlinekurs for sang- og
instrumentopplæring, vår avtale med LinkedIn
Learning med sine tusenvis av kvalitetsfilmer
innen sang og musikk, samt våre sentrale
ressurspool av kvalitetsinstrumenter og annet
lydutstyr til utlån for lokallagene, har bidratt til
et visst lokalt aktivitetsnivå. På høsten ble det
igjen en åpning for å samles fysisk, og vi
gjennomførte en kursserie for våre lokallag.

MakeMusic hadde pr. 31. desember 5360 medlemmer og 22
lokallag. 2988 av medlemmene var under 26 år.
Den frivillige innsatsen ligger på mellom 150 og 300 frivillige
som jobber flere timer hver uke med planlegging og
gjennomføring av musikkaktiviteter, også på hellig- og
høytidsdager.
Lokallag i MakeMusic pr. 31. desember 2021:
Multi Sound Choir
Chubby Hawks
Fortissimo Ungdomsorkester
Grenland Musikk
MakeMusic Sørlandet
MakeMusic Stavanger
Barnekoret Stord
MakeMusic Stord
SeaSound Choir & Band
MakeMusic Måløy
MakeMusic Molde

MakeMusic Harstad
Vokal & Musikk
Oslo/Follo Musikkforening
Hamar Musikkforum
Eiker Musikk & Media
MakeMusic Drammen
MakeMusic Hønefoss
Make Music Horten
MakeMusic Sandefjord
MakeMusic Tønsberg
Vibes Grenland

Daglig leder i MakeMusic er Halvor Bekkevold, og styret har
følgende medlemmer: Janne Epland (leder), Elena Skreosen,
Didrik Håndlykken og Jørgen Skofterud. Styret hadde to
styremøter i løpet av året 2021. Det er styret som behandler
lokallagenes søknader om tilskudd til etablering, drift eller
prosjekt, samt eventuelle klager på vedtak om tilskudd. Det
var ingen slike klager i 2021.
Styret ga driftsstøtte til 22. lokallag, samt prosjektstøtte til
ett av disse, nemlig SeaSound Choir & Band i Bergen, der de
trengte midler til et fornyet musikkstudio. MakeMusic
Hallingdal la ned sin virksomhet i 2021.

Vi har en sunn økonomi. Driftsinntekter på NOK 1.775.899,ga et endelig årsresultat på NOK 329.739,- Overskuddet
skyldes – i likhet med siste år – manglende muligheter til
subsidiert kursvirksomhet for våre medlemmer pga.
pandemien. Dette er fremdeles tenkt benyttet til økt satsing
på kompetanse og inspirasjon for våre lokallag i tiden som
kommer.
Sentral grunnstøtte utgjorde NOK 1.362.084,- og
medlemskontingenter NOK 306.905,- Av Frifondmidlene på
NOK 962.829,- ble hele beløpet fordelt videre til lokallagene.
MakeMusic fikk totalt NOK 219.682,- i MVA-kompensasjon
for 2020, hvorav NOK 104.252,- gikk direkte videre til
lokallagene. Årskontingenten for 2020 står uendret på kr
50,- pr person.
Regnskapsfører for MakeMusic er Sivert Bolsønes.
Statsautorisert revisor Marius Borge i Borge Revisjon AS er
revisor. Årsoppgjøret for 2021 er avsluttet av revisor.

