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Kultur- og interesseorganisasjon for husflid stiftet i 1910. 

24 815 medlemmer 

370 lokallag 

Fylkeslag i alle fylker 

37 husflidsbutikker som er hel- eller deleid av fylkes- og/eller lokallag 

157 husflidhåndverkere 

 

29 ansatte hvorav 18 husflidskonsulenter i fylkene 

 

Medlem i 

Studieforbundet kultur og tradisjon med 

65 000 kurstimer fordelt på 15 000 deltakere og 2600 kurs 

 

Medlem i 

Norges Kulturvernforbund og i kontorfellesskap med  

11 andre kulturorganisasjoner i Øvre Slottsgate 2b, Oslo. 

 

Medlem i 

European Folk Art and Craft Federation 

Frivillighet Norge 

Kulturalliansen 

NHO 

Nordens Husflidsforbund 

Norges Vel 

Norsk kulturforum 

 

Styreleder:  Berit Rønningen 

Direktør:  Marit Jacobsen 

 

H.K.H. Dronning Sonja er Norges Husflidslags høye beskytter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 
Fakta om Norges Husflidslag ................................................................................................. 2 

Styreleders hilsen .............................................................................................................. 4 

Strategisk plan ................................................................................................................... 5 

Arbeid med strategisk plan ................................................................................................. 6 

Opplæring .......................................................................................................................... 6 

Næringsutvikling ................................................................................................................ 9 

Synliggjøring .....................................................................................................................10 

Styret ................................................................................................................................12 

Medlemsgrupper i tall og omtale .......................................................................................13 

Husflidsbutikkene ..............................................................................................................15 

Norske Husflidhåndverkere ...............................................................................................16 

Norsk Husflid ....................................................................................................................17 

Drift og stab ......................................................................................................................18 

Utvalg og arbeidsgrupper ..................................................................................................21 

Økonomi og finansiering ...................................................................................................22 

Statistikk kurs ....................................................................................................................25 

Nettverk og samarbeid ......................................................................................................26 

 

Styrets melding, balanse, regnskap, noter og revisjonsberetning ligger som vedlegg. 

 

  



4 
 

Styreleders hilsen 
Året 2017 har vært et jevnt, godt år for Norges Husflidslag. 

Medlemstallene viser en liten økning, økonomien er stabil og aktivitetene er mange og 

varierte. 

Aktivitetene foregår på alle nivåer i organisasjonen. I lokal- og fylkeslag, på nasjonalt nivå, 

blant konsulentene og de ansatte i sekretariatet, de ansatte i Norsk Husflid, butikkene våre 

og blant husflidhåndverkerne. Vi søker sammen og bruker våre ressurser til å skape aktivitet, 

engasjement, liv og røre. Det skaper tilhørighet, fellesskap og tillit.  

Dette året er det siste i arbeidsperioden for Strategisk plan 2014-2018 og for fokusområdene 

opplæring, næringsutvikling og synliggjøring. Årsmeldingen beskriver tiltak og hva som er 

oppnådd av resultater. Det er grunn til å bli imponert over bredden og omfanget av kurs og 

arrangementer der vi har hatt en større rolle i planlegging og gjennomføring, landet over. Det 

være seg i den frivillige delen av organisasjonen og i den delen som er knyttet opp mot 

næring. 

Satsingsområdet Ullialt går inn i sin sluttfase dette året. Den norske ulla har fantastiske 

kvaliteter, men kunnskapen om den og bruken av den er i ferd med å forsvinne. Dette har 

organisasjonen ønsket å gjøre noe med i prosjektperioden. Et høydepunkt i 2017 var 

konferansen «Ullialt – tydelig norsk ull». 

Også Norges Husflidslag påvirkes av de store samfunnstrendene i tida som digitalisering, 

individualisering og migrasjon. Vi må være åpne for nye verktøy, muligheter og metoder i 

arbeidet vårt. Det er gledelig å se den digitale utviklingen på alle nivåer i organisasjonen og 

vi har gode forutsetninger for å vokse og utvikle oss videre ved å inkludere enda flere.  

Årsmeldingen for 2017 er litt slankere enn tidligere år, men dere finner fremdeles en 

beskrivelse av organisasjonen i året som har gått med en faktadel om organisasjonen, 

medlemsgrupper i tall og omtale, drift og stab, økonomi og finansiering, politisk arbeid og 

ikke minst strategisk plan med måloppnåelse. I tillegg til årsmeldingen har vi laget en 

generell presentasjon av Norges Husflidslag, ment til mer varig bruk. Ta vare på denne, la 

deg inspirere og bruk den i så mange sammenhenger som mulig. 

Takk for din innsats for Norges Husflidslag, enten du er frivillig eller ansatt. Din innsats gjør 

en forskjell! 

 

Berit Rønningen - styreleder 
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Strategisk plan 
Vår strategiske plan ble vedtatt på vårt landsmøte i 2014, og er gyldig fram til landsmøtet 

2018. Den strategiske planen er overordnet verktøy i det daglige arbeidet, og vi legger opp 

virksomhetsplan og tiltak etter målene i planen.  

Visjon: Husflid former framtida 

Verdier: Tradisjon, kvalitet, skaperglede 

Aktivitet: Ivareta, formidle og fornye husflidstradisjonene 

Hovedmål: Husflid skal være levende som kultur og næring i Norge 

 

Opplæring 
Mål: Øke kompetansen faglig og organisatorisk:       

● Vi skal særlig arbeide med truede teknikker 

● Vi skal ha fokus på økologi og materialenes verdikjede 

● Vi skal sikre fornyelse og nytenkning 

● Vi skal øke barn og unges kunnskap om og ferdigheter innen husflid 

● Vi skal arbeide med styrking av offentlig utdanning innen våre håndverksfag 

 

Næringsutvikling 
Mål: Sikre utøvelse og salg av husflidshåndverk i Norge 

         

● Vi skal forbedre rammebetingelsene for næringsutøvere 

● Vi skal styrke merkevaren husflidshåndverk 

● Vi skal bevisstgjøre produksjons- og salgsledd som kulturnæringer 

 
Synliggjøring 
Mål: Øke bevisstheten om husflid i samfunnet faglig og politisk 

● Alle kultur-, utdannings- og næringspolitikere skal kjenne vårt arbeid 

● Vi skal utvikle formidling i digitale kanaler 

● Vi skal gjennomføre landsomfattende satsingsområde som involverer flere eksterne 

samarbeidspartnere 
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Arbeid med strategisk plan 
Utvalgte tiltak fra 2017 innenfor spesifikke områder i strategisk plan:  

Opplæring 
Mål: Øke kompetansen faglig og organisatorisk       

Vi skal særlig arbeide med truede teknikker 

 

Rødlista 
Tiltaket for å få flere lokallag til å drive opplæring og dokumentasjon innen utrydningstrua 

husflidkunnskap – Rødlista – utvikler seg for hvert år. Arbeidet følger to spor; det ene handler 

om å få flere lokallag til å velge rødlisteprosjekter, det andre om å få flere til å dokumentere 

arbeidet sitt. Konsulentene har en spesielt viktig rolle i å inspirere og veilede til dette. 

Samarbeidet med Mjøsmuseet og de lokale husflidslagene om Totenskjeer har vært et av de 

større rødlistetiltakene i 2017. Et annet har vært dokumentasjonen av arbeidet med 

skautfelling til hardangerbunaden, i forbindelse med UNESCO-portalen 

immateriellkulturarv.no. I 2017 har stadig flere lokallag har satt i gang rødlisteprosjekter, og 

mange har også gjort dette i samarbeid med museer og andre lokale organisasjoner.  

Arbeidet med Rødlista på sosiale medier er nevnt under avsnittet om synliggjøring.  

10-årsmarkering for UNESCO-konvensjonen om immateriell kulturarv i Norge 

Som organisasjon anerkjent av UNESCO som ekspert på tradisjonelt håndverk har det vært 

viktig for oss å markere dette året. Våre ansatte har blant annet nevnt konvensjonen i sin 

epostsignatur, vi har holdt flere innlegg om konvensjonen på lokale, regionale og nasjonale 

arrangement, og vi har bidratt med to omfattende tekster til portalen immateriellkulturarv.no.  

 
Vi skal ha fokus på økologi og materialenes verdikjede 

 

Ullialt – tydelig norsk ull 

Gjennom årene med ull i sentrum for vår aktivitet har vi vært opptatt av at lokallag og ansatte 

skal være gode formidlere av kunnskap om ull og i teknikker knytta til bruk av ull. 

 

I 2017 har mange lokallaget kommet med egne opplæringsinitiativ relatert til ull, for både 

barn og voksne. Mer informasjon om Ullialt-prosjektet i 2017 finnes under synliggjøring.  

 

Material- og klesopplæring i videregående skole 

I Vest-Agder har vi laget og testet ut et eget opplegg for videregående skole sammen med 

Den kulturelle skolesekken, «Lære om kler», hvor ungdom får kunnskap om nordmenns 

tekstilvaner og egenskapene til ulike materialer.  

 

Trekonkurransen 

Vinteren 2017 inviterte vi alle barn i grunnskolealder til en nasjonal konkurranse i å lage og 

utvikle moderne bruksgjenstander i tradisjonelle materialer, med tradisjonelt verktøy og 

arbeidsmetode. Konkurransen hadde 81 deltakere fra hele landet.  
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Vi skal sikre fornyelse og nytenkning 

 

Integreringsarbeid hos lokallag 

Flere av våre lokallag har i 2017 gjort en stor innsats for integrering. Eksempler på dette er 

«Venner gjennom hender» i flere steder i landet, samarbeidet med Fargespill i Larvik, sykurs 

for innvandrerkvinner sammen med voksenopplæringssenteret i Eigersund, og «Ull på 

norsk» i Vågå.  

 

Arbeid for flere mannlige medlemmer 

Vi har hatt økt oppmerksomhet omkring rekruttering av mannlige medlemmer til 

organisasjonen. Dette er både gjort gjennom enkelttiltak, som testing av egne temakvelder 

for menn, og gjennom fokus på tre og andre material- og teknikkområder med et flertall 

mannlige utøvere.  

 

Samhold og økt fagkunnskap innen vev, tre og bunad 

Innenfor alle de tre fagområdene vev, tre og bunad har de tilhørende fagutvalgene jobbet for 

faglig utvikling og bygging av nettverk. Innen vev har det blitt tatt initiativ til regionale nettverk 

og vi ser hvordan vev er stadig mer populært, innen tre har det vært arrangert tretreff, det 

populære Treseminaret på Dovre, og flere større og mindre arrangement. Innen bunad har 

de årlige Fagdagane i bunad og folkedrakt samlet store deler av det norske fagfellesskapet, 

og det har vært flere lokale samlinger knyttet til bunadsproduksjon og til registrering av 

bunad. 

 

Vi skal øke barn og unges kunnskap om og ferdigheter innen husflid 

 

Ung Husflid-kurs for barn og unge 

Ung Husflid-sommerskoler gjennomføres stadig flere steder, og generelt har Ung Husflid 

mange vellykkede lokale tiltak i samarbeid mellom konsulent, museum og husflidslag. Flere 

lokallag har utvidet sommerskoletilbudet til å gjelde høst- og vinterferie aktivitetsuker. Noen 

lokallag samarbeider om disse tiltakene, eksempel på dette er handverksveka i Lom. 

Inspirasjonskurs for voksne 

Inspirasjonskurs for voksne som jobber med barn, er en viktig opplæringsarena for Ung 

Husflid arbeidet i NH. 

Kursene består av oppdatert informasjon om Ung Husflid, utvikling av ideer og erfaringer, og 

en praktisk inspirasjonsdel. Interessen for kursene har økt kraftig år for år, og minst 

halvparten av kursdeltagerne er lærere i grunnskolen.  

I 2017 ble det arrangert instruktørkurs i 9 fylker fordelt på til sammen 68 kurstimer. Totalt 

deltok 162 personer på kursene. De fleste av kursene hadde tema vev på den praktiske 

delen av kursene.  

Den kulturelle skolesekken og Kulturskolen 

Vi har flere DKS-samarbeid og kulturskolesamarbeid rundt om i landet, noen som har 

kommet til gjennom året og noen samarbeid som vi har hatt over flere år.  

 

Festivaler og arrangement 

Opplæring for barn og unge på festivaler og større arrangement er stadig populært, og 
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gjennom denne type aktivitet har flere tusen barn fått prøve seg på tredreiing, kabylsk vev, 

spinning, spikking og mer i løpet av året. I 2017 har vi blant annet vært tilstede på Jakt- og 

fiskedagene, Rennebumartnan, Dyrsku’n, Verdens Kuleste Dag og Saueklippedagen. 

 

Vi skal arbeide med styrking av offentlig utdanning innen våre håndverksfag 

 

Samarbeid med NHO om konferansen «Skaperevne» 

I juni 2017 inviterte vi sammen med NHO, Utdanningsforbundet, Norsk Industri, NHO Mat og 

Drikke, Abelia, NHO Handel, og Oslo Håndverk & Industriforening til konferanse om 

håndverksfaget i framtiden. Å samle ulike grupperinger med felles ønske om å styrke kunst 

og håndverk i opplæringen var veldig nyttig, og vi har i etterkant sett økt politisk 

oppmerksomhet om tema.  

Stortingsvedtak om styrking av immateriell kulturarv og tradisjonelle håndverksfag 

Venstres stortingsgruppe kom våren 2017 med et representantforslag med flere punkter for å 

styrke immateriell kulturarv og yrkesopplæring i tradisjonelle håndverksfag. Et av forslagene 

ble vedtatt, med bestilling til regjeringen om å se på hvordan regelverket for lærlinger i 

tradisjonshåndverksfag kan forenkles. Vi har gjennom året hatt god kontakt med Venstre 

omkring kultur- og opplæringspolitikk, og opplever at de er blant de partiene som godt forstår 

våre standpunkt. 

 

Arbeid med ny struktur for yrkesfag 

I 2017 var det høring på forslag til ny struktur for yrkesfag. Vi var involvert i arbeidet med å 

komme med forslag til Utdanningsdirektoratet og Kunnskapdepartementet gjennom 

Yrkefaglig utvalg som er nevnt under «Nettverk og samarbeid». I høringsperioden oppfordret 

vi våre medlemsbedrifter, håndverkere og frivillige til å komme med innspill.  Vi har også 

levert flere høringsinnspill til «Fagfornyelsen» - revisjonen av alle fag i grunnskolen. 

 

Bunadslærlingene i Vestfold 

Modellen fra Vestfold hvor Norges Husflidslag, fylkeslaget og butikkene samarbeider om 

utdanning av lærlinger har vakt stor interesse i organisasjonen. Det pågår et arbeid med å 

dokumentere hvordan prosjektet er gjennomført. Flere fylker har vurdert å sette i gang 

lignende tiltak.  
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Næringsutvikling 
Mål: Sikre utøvelse og salg av husflidshåndverk i Norge 

         

Vi skal forbedre rammebetingelsene for næringsutøvere 

 

Omdisponering Husflidsfondet 

Landsmøtet 2016 vedtok at stiftelsen Husflidsfondet skulle avvikles, og at stiftelseskapitalen 

skulle disponeres av styret i Norges Husflidslag. Midlene skal brukes i tråd med intensjonen 

til stiftelsen, som er å stimulere til utvikling av nye tradisjonsbaserte produkter. 

Stiftelsestilsynet godkjente derimot ikke oppheving, men endring av vedtektene slik at 

intensjonene i landsmøtevedtaket kunne oppfylles.  

 

I 2017 har vi arbeidet med å konkretisere hvordan midlene i fondet kan benyttes best mulig 

etter formålet.  

 

Stipend for husflid og håndverk i Telemark 

I Telemark sitter vi juryen for fylkeskommunens stipend for husflid og håndverk. Stipendet 

gikk i 2017 til husflidhåndverker Mari Fallet Mosand. Vi har i 2017 tatt initiativ til at andre 

fylkeskommuner skal opprette lignende stipend. 

 

Vi skal styrke merkevaren husflidshåndverk 

 

Merkevaren «Husflid» som tema på seminar for butikker og håndverkere 

Da vi i januar 2017 inviterte til seminar for husflidhåndverkere og ansatte i Husfliden-

butikkene, var tema for samlingen «Hvorfor husflid?» og potensialet i husflid som merkevare.  

 

Inspirasjonsseminar for Identitet 2017-2018 

I oktober var det for fjerde gang arrangert inspirasjonsseminar på Design- og 

arkitektursenteret i Oslo med mål om å rekruttere husflid- og kunsthåndverkere til 

produktutviklingskonkurransen «Identitet – Idé i tet». Det var 50 påmeldte til arrangementet, 

og vi fikk gode tilbakemeldinger på programmet.  

 

Husflid som merkevare 

Vi har vært i flere møter med Matmerk og Norges Vel om hvordan husflidhåndverk kan 

synliggjøres som egen merkevare og kvalitetsstempel. Per i dag har vi ikke funnet noen 

løsning på dette, men det er et tema vi skal jobbe videre med.  

 

Vi skal bevisstgjøre produksjons- og salgsledd som kulturnæringer 

 

Samarbeid med Oslo Design Fair 

Vi startet i 2017 opp et arbeid samarbeid med Oslo Design Fair (tidligere Gave- og 

interiørmessen), som er Norges største innkjøpsmesse og møteplass for interiørbransjen, 

med mål om å fremme husflidshåndverk og norsk tradisjonshåndverk. Her skal vi i 2018 ha 

en egen stand, og det skal i forkant være produktutviklingskurs for husflidhåndverkere som 

vil delta.  
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Synliggjøring 
Mål: Øke bevisstheten om husflid i samfunnet faglig og politisk 

Alle kultur-, utdannings- og næringspolitikere skal kjenne vårt arbeid 

 

Statsbudsjett 
I forslaget til statsbudsjett 2018 ble støtten til studieforbundene igjen foreslått kuttet, og å få 

reversert dette var et av våre hovedpoeng i høringer og innspill til budsjettet. Fylkeslederne i 

Norges Husflidslag vedtok på sitt møte høsten 2017 en resolusjon mot kuttet, som ble sendt 

til lokallag, samarbeidspartnere, politikere og media. Kuttet ble ikke gjennomført, og vi er 

svært fornøyd med innsatsen fra våre tillitsvalgte i å synliggjøre konsekvensene av et slikt 

kutt. Arbeidet med å stoppe det ble koordinert av Studieforbundet kultur og tradisjon og 

Voksenopplæringsforbundet.  

I forbindelse med forslaget til statsbudsjett skrev vi kronikken «Kan regjeringa renne 

framtidens vev?» sammen med Studieforbundet kultur og tradisjon, som var på trykk i flere 

lokale og regionale aviser.  

Stortingsmeldinger 
I 2018 er det varslet nye stortingsmeldinger om både kulturpolitikk og frivillighetspolitikk, og vi 

har vært aktive i innspillene til begge i løpet av 2017. Våre konsulenter og lokale tillitsvalgte 

har vært til stede på flere av de regionale innspillsmøtene som har blitt avholdt i løpet av 

året, og snakket om blant annet verdien av bunad som kulturarv, koblingen mellom 

opplæring, frivillighet og immateriell kulturarv, og behovet for bedre samordning mellom ulike 

offentlige nivåer. 

Bunad som næring 

Bunadsarbeidet omfatter flere politikkområder; næring, utdanning, kulturarv. Særlig de siste 

fire årene har organisasjonen intensivert arbeidet på disse områdene og tatt initiativ til 

gjennomført flere tiltak, seminar, konferanser, fagdagar, «stunts», møteplasser nasjonalt og 

regionalt, både alene og sammen med andre.  

I 2017 har vi hatt møte med både Kulturrådet og med politiske ledelse i Kulturdepartementet 

om styrking av bunadsproduksjonen i Norge. I mai hadde vi også kronikk i Dagbladet om 

bunad med tittelen «Folkekultur og business».  

 

Vi skal utvikle formidling i digitale kanaler 

 

Facebook og Instagram 

I løpet av 2017 fikk vi over 10 000 følgere på Facebook, og vi ser at det er en effektiv kanal 

som når mange med interesse for husflid, håndverk og kulturarv.  

 

Som en del av markeringen av at det i Norge har gått 10 år siden undertegnelsen av 

UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven, hadde vi i 2017 «Ukas 

rødliste» på sosiale medier. Her valgte vi hver uke ut et rødlisteprosjekt fra et eller flere av 

våre lokallag, og delte bilde og kort info om dette på Instagram og Facebook. Innslaget ble 

veldig populært, og var en effektiv måte å vise fram rødlistearbeidet på. 

 

Ullialt deler informasjon om norsk ull fra hele verdikjeden på Facebook-sida «Ullialt-tydelig 
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norsk ull» og en tilsvarende Instagram-konto. Under konferansen i Stjørdal i april live-

strømmet vi for første gang et arrangement på Facebook.  

 

Knivsamlingen digitalisert 

Norges Husflidslags omfattende knivsamling fra Holmen gård ble i 2017 fotografert og 

digitalisert. Den ligger nå ute på husflid.no med foto og beskrivelse av hver enkelt kniv. 

Knivene i samlinga er stort sett laget mellom 1960 og 1990, og er en unik dokumentasjon av 

norsk nyere knivtradisjon.  

 

Utvikling av nettsider og opplæring for fylkeslag 

Gjennom året har vi jobbet videre med å få nettsiden husflid.no til å innholde mest mulig av 

det innholdet både eksterne og medlemmer etterspør. Det er en innholdsmettet side, og det 

må stadig prioriteres hva som skal være mest synlig fra førstesiden.  

 

Ung Husflids nettsider og Facebook-side 

Nettsiden til Ung Husflid ble brukt flittig og «Ting å lage» er den undersiden som brukes mest 

av våre lesere. Facebook brukes til å promotere nyheter på nettsiden og har til dels erstattet 

nyhetsbrevet. Nyhetsbrevet har ikke vært i bruk dette året og det merkes på besøkstallet inn 

til siden. www.reflid.no er blitt en statisk side, og vi ser for oss at denne legges inn som en 

del av «Ting å lage» når nettsiden oppgraderes i 2018.  

 

Vi skal gjennomføre landsomfattende satsingsområde som involverer flere eksterne 

samarbeidspartnere 

 

Ullialt – tydelig norsk ull 

I det tredje året med satsingsområde ull har vi særlig prioritert samarbeid med landbruk og 

næring. Konferansen «Ullialt – tydelig norsk ull» på Stjørdal i april 2017 samlet om lag 180 

deltakere fra industri, landbruk, butikker, design og lokallag for å lære mer om hvordan vi 

sammen kan jobbe for å få opp bruken av den norske ulla.  

Gjennom samarbeid og kontakt med aktører som Norilia, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, 

Svanemerket, Norsk Sau og Geit, og Sifo forbruksforskningsinstituttets KRUS-prosjekt ser vi 

at arbeidet har snudd en negativ utvikling: Salget og bruken av norsk ull har det siste året 

økt.  

I tillegg har vi jobbet med å synliggjøre for garnkjøpere hva som er norsk ull og formidle hva 

som er spesielt med den norske ullproduksjonen. Listen på våre nettsider over norsk ullgarn 

er godt besøkt.  

I løpet av året har vi også arrangert flere regionale ulltreff sammen med lokallag, fylkeslag og 

andre lokale aktører. Husflidsdagen 2017 hadde tema «Strikk i norsk ull».  

  

http://www.reflid.no/
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Styret 
Norges Husflidslag ledes av et styre på sju personer, bestående av leder og fem medlemmer 

valgt av landsmøtet, ett medlem valg blant de ansatte, samt tre varaer og personlig vara for 

de ansatte.  

Leder   Berit Rønningen 

Nestleder  Berit Lindquister 

Styremedlemmer Ida Kristine Teien 

   Berit Kvammen 

   Inger Lise Brøto Totland 

   Anne Juveli Ludvigsen 

Ansattrepresentant Solveig Torgersen Grinder 

1. vara   Sissel Bjørøen 

2. vara   Jorun Valeur Bekkby 

3. vara   Eva Aaserud 

Vara for de ansatte Synøve Eriksen Vadøy 

 

Valgnemd Anne Liv Tønnessen, Marit Andersen, Sonja Skorheim og Nanne 

Stølmacher.  

 

Revisor  Erik Olsen, RSM Hasner Kjelstrup og Wiggen AS 
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Medlemsgrupper i tall og omtale 
 

Lokal- og fylkeslag 

Ved utgangen av 2017 hadde vi 24 815 medlemmer fordelt på 370 lokallag. Lokallagene selv 

og deres aktiviteter er den absolutt viktigste rekrutteringsarenaen til organisasjonen, og det 

er dette som er avgjørende for medlemstallet.  

Gjennom arbeid i lokallagene er vi til stede og synlige over hele landet. Mange av lokal- og 

fylkeslagene er også medeiere av husflidsbutikker. 

Fylkeslagene er bindeledd mellom Norges Husflidslags administrasjon, styre og lokallag, og 

vi har fylkeslag i alle fylker.  

Ung Husflid 

Ung Husflid er barne- og ungdomssatsingen i Norges Husflidslag og omfatter aldersgruppen 

opp til 26 år. Antall medlemmer pr. 31.12. 2017 var 2222, mot 2361 året før. 1642 av 

medlemmene i 2017 var under 13 år.  

Fylkesledersamlinger 

For fylkeslagene arrangeres det én fylkesledersamling årlig i landsmøteår, og to i år hvor det 

ikke er landsmøte. Fylkesledersamlingene er viktige møteplasser og utviklingsarenaer i 

organisasjonen. I 2017 ble det arrangert et fylkesledermøte i forbindelse med konferansen 

«Ullialt – tydelig norsk ull» i Stjørdal i april, og et på Gardermoen i oktober. Fokus på disse 

har vært felles politisk arbeid, verving av nye medlemmer og strategisk plan for 2019-2022. 
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Oversikt fylkeslag 

Nordland 

 47 lokallag 

 Leder: Inger Larsen 

 Husflidskonsulent: Lill-Heidi Olsen 
 
Troms 

 30 lokallag  

 Leder: Gyda K. Alvarstein 

 Husflidskonsulent: Petra-Mari Linaker 
 

Akershus 

 23 lokallag 

 Leder: Anne Marie Madssveen 

 Husflidskonsulent: Anne Guri 
Gunnerød  

 
Østfold 

 8 lokallag 

 Leder: Gro Staal Martinsen 

 Husflidskonsulent: Bjørg Lundeby 
 

Telemark 

 10 lokallag 

 Leder: Trine Lise Kahrs 

 Husflidskonsulent: Marthe Haugerud 
 
Vestfold 

 8 lokallag 

 Leder: Ellen Holtan Folkestad 

 Husflidskonsulent: Annie Eikenes 
 
Møre og Romsdal 

 29 lokallag 

 Leder: Gunvor Dyvik Friisvold 

 Husflidskonsulent: Randi Hole 
 

Sør-Trøndelag 

 25 lokallag 

 Leder: Camilla Åmot Aarhaug 

 Husflidskonsulent: Sidsel Skjelfjord 
 

Nord-Trøndelag 

 18 lokallag 

 Leder: Elin Søtvik Johanessen 

 Husflidskonsulent: Randi Breiset 
 
Sogn og Fjordane 

 15 lokallag 

 Leder: Marit Andersen 

 Husflidskonsulent: Synøve Eriksen 
Vadøy  

Finnmark 

 12 lokallag 

 Leder: Turid Svaler 

 Husflidskonsulent: Mona 
Kemi/Maaike Habertsma 

 
Oslo 

 11 lokallag 

 Leder: Jeanette Ajer 

 Husflidskonsulent: Kristine Fornes 
 
Hedmark 

 23 lokallag 

 Leder: Maria Sundal 

 Husflidskonsulent: Magnhild 
Tallerås/Arild Larsen 

 
Buskerud 

 16 lokallag 

 Leder: Rita Vistad 

 Husflidskonsulent: Linda Thiis 
 
Oppland 

 22 lokallag 

 Leder: Ann Therese Ekeren Skari 

 Husflidskonsulent: Brita Rusten Åmot 
 
Aust-Agder 

 9 lokallag 

 Leder: Bente H. Lyding 
 
Vest-Agder 

 9 lokallag 

 Leder: Reidun Knutsen 

 Husflidskonsulent: Kathrine 
Gregersen 

 
Rogaland 

 19 lokallag 

 Leder: Kristin Borge Rasmussen 

 Husflidskonsulent: Berit F. 
Rasmussen 

 
Hordaland 

 22 lokallag 

 Leder: Brita Hekland 

 Husflidskonsulent: Hege-Therese 
Nilsen 
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Husflidsbutikkene 
Ved årsskiftet var 37 butikker medlem i Norges Husflidslag. Disse butikkene er i stor grad 

hel- eller deleid av fylkes- og/eller lokallag. 28 av butikkene er også medeiere av Norsk Flid 

Husfliden, en kjede som arbeider med å styrke markedsførings- og innkjøpssiden av 

butikkdriften.  

2015 2016 2017 

303 403 000,- 338 382 000,- 292 314 526* 
 

 

Vi har årlige arrangement med aktuelle foredrag for butikkene. Flere lokallag driver 

butikkvirksomhet som en integrert del av lagvirksomheten, og vi har på interne møteplasser 

drøftet utvikling og profesjonalisering av butikkdriften. Konsulentenes samarbeid med 

butikkene er intensivert i perioden.  

Norges Husflidslag er medlem i NHO Service og Handel, og de fleste butikkene er nå også 

meldt inn der.  

Vi har jevnlig kontakt med Norsk Flid Husfliden for å samordne strategi.  

Husfliden Målselv ble tatt opp som medlemsbutikk i februar 2017, og vi er godt fornøyd med 

å ha fått en ny butikk med på laget.  

* Ikke alle butikker har rapportert inn tall for 2017 – i disse tilfellene brukes omsetningstall fra 2016 
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Norske Husflidhåndverkere 
Norske Husflidhåndverkere er en medlemsgruppe som har husflid og håndverk som næring. 

Ved årsskiftet hadde vi 157 medlemmer i denne gruppen. Det ble tatt opp 24 nye 

medlemmer i Norske Husflidhåndverkere i 2017, hvorav 9 ble tatt opp på bakgrunn av 

juryering og 15 på bakgrunn av fagbrev eller tilsvarende utdanning.  

Opptak av medlemmer skjer på to måter: Søkere med svennebrev eller tilsvarende innen 

relevante håndverksfag tas opp automatisk, mens søkere uten relevant utdanning vurderes 

av en nasjonal jury. Opptak skjer på grunnlag av søkernes produkter og faglige nivå. I 2017 

har vi hatt en prøveordning med løpende opptak, som har fungert godt og videreføres inn i 

2018. 

For denne gruppen jobber vi for bedre rammevilkår, økte stipend- og støtteordninger som 

skal gjøre det lettere å leve av håndverk, og synliggjøring av den kompetansen 

håndverkerne representerer.  

Husflidhåndverkerne har et eget arbeidsutvalg som har ansvar for generell kommunikasjon 

med medlemmene, samt samarbeider med vårt team for næringsutvikling om profilering, 

kurs, arrangement og politisk og organisatorisk agenda.  

Blant medlemmene i Norske Husflidhåndverkere var det seks som fikk Statens 

kunstnerstipend for folkekunst i 2017. Dette var:  

Arbeidsstipend: 

 Bunadtilvirker Barbro Storlien 

 Strikkehåndverker Kristin Holte 

Diversestipend: 

 Sølvsmed Berit Kowalski 

 Filigransølvsmed Gry Marie Grindbakken 

 Trehåndverker Mari Fallet Mosand 

 Håndverker Lone Amundsen 

 

I samarbeid med arbeidsutvalget for håndverkerne har vi i løpet av året styrket synliggjøring 

av og informasjonskanaler for denne gruppen, gjennom blant annet en egen fast spalte i 

Norsk Husflid.  
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Norsk Husflid 
Vårt fagtidsskrift for husflid og håndverk, Norsk Husflid, går til alle medlemmer i Norges 

Husflidslag. I tillegg er har en rekke organisasjoner, bibliotek og institusjoner abonnement på 

magasinet, samt noen privatpersoner.  

Norsk Husflids har egen redaktør, og staben har i 2017 bestått av redaktør og 

redaksjonssekretær. Det har også vært brukt noe frilansere.  

Norsk Husflid skriver om alle temaer innen håndverk og husflid, både harde og myke 

materialer. Nytt av året var en egen fast spalte for Norske Husflidhåndverkere. I 2017 hadde 

magasinet særlig stoff som handlet om:  

 Bunad  

 Strikk 

 Vev 

 Tre 

 Skinn 

 Glass  

 Tekstil  

 Tradisjoner  

 Design  

 Ull  

Vi er avhengig av gode annonseinntekter for å drive magasinet, og det har blitt jobbet 

systematisk med å skaffe flere relevante annonsører de siste årene.  
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Drift og stab 
Sekretariatet har kontor i Øvre Slottsgate 2b sammen med Norges Kulturvernforbund og flere 

andre kulturvernorganisasjoner. Husflidskonsulentene har sine kontor ute i fylkene, men er 

alle sentralt ansatt. Konsulentene har egne budsjett og regnskap som blir ført sentralt. 

Vi har som mål å ha døgnåpent kontor på nett og alle medlemmer skal kunne hente den 

informasjonen de trenger på nettsidene våre, og vi er også tilgjengelig på telefon og epost i 

normalarbeidstiden. 

Alle medlemmer i Norges Husflidslag registreres sentralt. Fakturering og utsending av 

medlemskort til alle medlemmene blir også gjort sentralt.  

Nye innmeldinger utgjør årlig 2000-3000 personer, med et utmeldingstall som er noe lavere 

enn dette. Medlemssystemet er et komplett system som tilfredsstiller de kravene det 

offentlige stiller til dokumentasjon og rapportering. Medlemssystemet er integrert med 

økonomisystemet.  

Vi pakker og sender ut mellom 6000 og 8000 produkter (bøker, hefter og annet) per år etter 

bestilling per telefon, e-post og gjennom våre nettsider. 

I 2017 satt vi i gang en kartlegging av stab og oppgaver blant de ansatte, som en 

forberedelse til den nasjonale regionreformen som vi venter at vil påvirke rammevilkårene for 

organisasjonen.  

Husflidskonsulentene 

Våre 18 husflidskonsulenter når ut i hele landet og har en nøkkelrolle i samarbeid mellom 

lokal- og fylkeslag, håndverkere, butikker, museer, fylkeskommuner, Den kulturelle 

skolesekken og mange flere. Organisasjonen har via husflidskonsulentene et mangeårig 

samarbeid med alle landets fylkeskommuner. Samarbeidet er tuftet på årlige møter hvor 

tiltak og tjenester blir definert. 

Konsulentene er ansatt i Norges Husflidslag, og har sin daglige arbeidsplass i fylkene. Målet 

med konsulentstaben er blant annet at disse skal motivere lokallagene til å skape lokale 

arenaer med kurs og aktivitet, og veilede om støtteordninger, aktiviteter og aktuelle tema for 

lagene. Konsulentene har jevnlig kontakt med lokallagene. Husflidskonsulentene er vår 

fagstab som bidrar til faglig utviklingsarbeid for organisasjonen som en helhet. 

I 2017 har vi prioritert å jobbe for tydeliggjøring av konsulentrollen overfor ulike deler av 

organisasjonen.  

 

 

 

 

 

 



19 
 

Oversikt over ansatte og oppgavefordeling 

Marit Jacobsen Administrerende direktør 

Sverre Valdal Leder fellestjenester 

  

Solveig T. Grinder Kurs- og kompetanseutvikler 90 %,  

Marianne Ottershagen Regnskapsansvarlig  

Jorid Martinsen 

Kristoffer Oftedal 

Kommunikasjonsrådgiver 80 % 

Medlemsservice/nettsupport 20 % 

Mette Skøien Medlemsservice 80 %  

Anne Langmoen Sentralbord/medlemsservice/salg 

Berit Solhaug  Redaktør Norsk Husflid 

Sissel Beate Skar Redaksjonssekretær/informasjon/bibliotek 

Elin Gilde Garvin Barne- og ungdomskonsulent 

Bjørg Lundeby Husflidskonsulent Østfold 80 %, fellestjenester 20% 

Anne Guri Gunnerød 

Kristine Fornes 

Husflidskonsulent Akershus 

Husflidskonsulent Oslo, 50 % 

Linda Thiis Husflidskonsulent Buskerud  

Brita Rusten Åmot       Husflidskonsulent Oppland 

Arild Larsen 

Annie Eikenes 

Husflidskonsulent Hedmark 

Husflidskonsulent Vestfold 70 %, Ung Husflid 30% 

Marthe Haugerud Kultur- og næringskonsulent/Husflidskonsulent Telemark  

Kathrine Gregersen     Husflidskonsulenten Vest-Agder/Aust -Agder 

Berit Rasmussen Husflidskonsulent Rogaland 

Hege Therese Nilsen Kultur- og næringskonsulent Hordaland 

Randi Hole Husflidskonsulent Møre og Romsdal og teamleder opplæring  

Synøve E. Vadøy   Husflidskonsulent Sogn og Fjordane og teamleder næringsutvikling  

Sidsel Skjelfjord Husflidskonsulent Sør-Trøndelag 

Randi Breiset Husflidskonsulent Nord-Trøndelag 

Lill-Heidi M. Olsen Husflidskonsulent i Nordland 

Petra-Mari Linaker 

Mona Kemi 

Maaike Halbertsma 

Sølvi Westvang 

Husflidskonsulent Troms og teamleder organisasjon 

Husflidskonsulent Finnmark 50% (til april) 

Husflidskonsulent Finnmark 70 % (fra 26.09) 

Prosjektleder Ullialt 40 -50 % 
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Organisering av arbeidsoppgaver 

De ansatte i Norges Husflidslag er organisert i fire ulike team, med ansvar for utvikling i 

organisasjonen på de tre hovedområdene innenfor strategisk plan. Teamene er som følger: 

Team opplæring 

Randi Hole, (leder), Randi Breiset, Anne Guri Gunnerød, Linda Thiis og  

Marthe Haugerud. 

 

Team næringsutvikling 

Synøve Eriksen Vadøy (leder), Hege-Therese Nilsen, Bjørg Lundeby, Kathrine Gregersen og 

Sidsel Skjelfjord og Arild Larsen. 

Team synliggjøring og organisasjon 

Petra-Mari Linaker (leder), Berit F. Rasmussen, Lill-Heidi M. Olsen, Mona Kemi (vår 2017) og 

Maaike Halbertsma (høst 2017) 

Team barn og unge 

Elin Gilde Garvin (leder), Brita Rusten Åmot, Kristine Fornes og Annie Eikenes. 

 

Andre ansatte deltar i teamenes arbeid etter behov. Teamlederfunksjonen er tidsbegrenset 

for 4 år av gangen, bortsett fra for barne- og ungdomsarbeidet, som ledes av ansatt barne- 

og ungdomskonsulent. 
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Utvalg og arbeidsgrupper 
Vi organiserer vårt arbeid med ulike satsingsområder og fagområder i grupper og utvalg. 

Disse er satt sammen av både ansatte og eksterne fagpersoner.  

Fagutvalg i bunad og folkedrakt 
Leder  Hege-Therese Nilsen, husflidskonsulent 

Sekretær Linda Thiis, husflidskonsulent 

Medlemmer Nanne Støhlmacher, tidligere styremedlem 

  Inger Lise Brøto Torland, daglig leder i Vest-Agder Husflidl 

  Barbro Tronhuus Storlien, bunadtilvirker 

Fagutvalg i tre 
Leder  Anne Guri Gunnerød, husflidskonsulent 

Sekretær Arild Larsen, husflidskonsulent 

Medlemmer Bjørn Erik Skaug, formidlingsleder Norsk skogsmuseum 

  Jørgen Bleken, tredreier og snekker 

  Lennart Johansson, daglig leder Kunst og design i skolen 

Fagutvalg i vev 
Leder  Sidsel Skjelfjord, husflidskonsulent 

Sekretær Lill-Heidi M. Olsen, husflidskonsulent 

Medlemmer Nora Marie Sogn Wiik, daglig leder i Husfliden Holmestrand 

  Heidi Thöni Sletten, formidlingsansvarlig Norsk Maritimt Museum   

Hege Bratsberg, høgskolelektor/tekstilhåndverker 

 
Arbeidsgruppe satsingsområde ull – Ullialt 
Arbeidsgruppen for satsingsområdet ull består av fire husflidskonsulenter, i tillegg til en leder 

som er ansatt i 40-50 prosent prosjektstilling. Disse har det overordna ansvaret for 

planlegging og gjennomføring av aktiviteter knytta til satsingsområdet, som i perioden 2015-

2018 er norsk ull. 

Leder  Sølvi Westvang 

Medlemmer Randi Hole, Elin Gilde Garvin, Randi Breiset og Annie Eikenes 

 

Arbeidsutvalg for fylkeslag 
Elin Søtvik Johannessen, Nord-Trøndelag,  Kristin Rasmussen, Rogaland, Maria Sundal, 

Hedmark, Ellen Holtan Folkestad, Vestfold, vara. 

 

Arbeidsutvalg husflidhåndverkerne 
Leder  Gry Marie Grindbakken 

Medlemmer Trine Wilhelmine Rønnevig, Oddlaug Fonn Skaar og Gro Kjellnes Løvik 

 

Arbeidsutvalgene for fylkeslaget og for husflidhåndverkere er valgt av og blant sine 

respektive grupper.  
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Økonomi og finansiering 
Norges Husflidslags virksomhet er finansiert gjennom årlige statlige tilskudd fra 

Kulturdepartementet via Norsk kulturråd, fra Barne- og likestillingsdepartementet via 

Fordelingsutvalget, og fra Kunnskapsdepartementet via Studieforbundet kultur og tradisjon. 

Medlemskontingent er i tillegg til det statlige driftstilskuddet vår største inntektspost, og utgjør 

årlig om lag en fjerdedel av inntektene våre.  

Medlemskontingent 
Landsmøtet vedtar kontingentsatsene og fastsetter fordelingsnøkkel mellom sentral- og 

fylkesledd. Fylkeslagets årsmøte fastsetter fordeling mellom fylkes- og lokallag. Butikkene 

betaler kontingent med 1 promille av omsetningen.   

Kontingentinntekter fordelt på medlemsgruppene 2016 2017 

      

Butikkene    303 412 338 372 

Håndverkerne   92 300 92 300 

Andre medlemsgrupper   7 054 177 7 303 432 

Sum kontingentinntekt     7 449 889 7 734 104 

 

 
Norsk kulturråd 
Vi mottok kr. 13 772 000,- fra Norsk kulturråd i 2017. Dette var det samme beløpet som i 

2016. Norsk kulturråd har omfattende årlig søknads- og rapporteringsprosedyre, og det er 

viktig for oss å ha god kontakt med dem. Det faglige arbeidet organisasjonen driver gjennom 

konsulentene er hovedbegrunnelsen for tilskuddet. Høy faglig kvalitet, nettverk i mange 

miljøer og godt samarbeid med de frivillige og tillegges stor vekt.  Sikring og utvikling av 

immateriell kulturarv, formidling til hele befolkningen, barn, ungdom og voksne er også 

viktige argument. Vi hadde møte med Kulturrådets administrative fagavdeling for kulturarv i 

mai hvor vi særlig løftet fram behovet for en helhetlig poltikk for bunadsfeltet med både 

utdanning, nærings og kulturfaglige utfordringer som tema. 

Fylkeskommunene 
Mange fylkeskommuner bidrar med tilskudd både til konsulenttjenesten og til prosjekter og 

tiltak. Flere fylkeskommuner har inngått samarbeidsavtaler med oss om oppgaver knyttet til 

konsulentenes arbeid. I 2017 mottok vi kr 1 952 220,- direkte eller via fylkeslag til 

konsulentenes arbeid fra ulike fylkeskommuner. En økning på kr 22.000 fra året før. 

Tilskuddene fra fylkeskommunene er viktige for å kunne opprettholde et godt faglig tilbud 

over hele landet. Tilskuddet har lenge stått stille og er i realiteten betydelig redusert pga. 

pris- og lønnsvekst. I år 2000 var tilskuddet på omkring 12 prosent av vårt totalbudsjett, 

mens det i 2017 var på i underkant av 7 prosent.  

Noen fylkeskommuner støtter også virksomheten på andre måter gjennom fylkeslagsprosjekt 

som husflidskonsulenten arbeider med, se flere detaljer om dette i noter til regnskap. Det ble 

i 2017 gjennomført møter med Sør-Trøndelag, Hordaland, Rogaland og Vestfold 

fylkeskommuner for å drøfte samarbeid og finansiering. Vi arbeider kontinuerlig for å 

oppnåsamarbeidsavtaler i flere fylker.  
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Støtte fra fylkeskommuner 

Fylkeskommunene som bidrar med tilskudd fremkommer av oversikten under. Flere av disse 

har vi flerårige samarbeidsavtaler med. Noen fylker bidrar også med prosjektmidler som ikke 

er med i oversikten. 

Finnmark 32 300 

Hedmark 216 800 

Møre og Romsdal 227 520 

Sør-Trøndelag 240 000 

Nord-Trøndelag 68 000 

Oppland 210 000 

Telemark 190 000 

Troms 202 000 

Vest-Agder 260 000 

Vestfold 135 600 

   

TOTALT 1 952 220 
 

Tilskudd fra Barne- og likestillingsdepartementet 
Vi mottok kr 744 310,- til barne- og ungdomsarbeid på bakgrunn av antall medlemmer under 

26 år og lag med medlemmer i denne aldersgruppen. 

Frifond-midler til Ung Husflid 
Frifond er ei tilskuddsordning rettet mot frivillige lokallag som driver med kulturaktivitet for 

barn og unge. Størrelsen på tilskuddet organisasjonen får til fordeling er regnet ut fra hvor 

mange medlemmer og lag vi har i aldersgruppen under 26 år.  

I 2017 fordelte vi kr 1 007 030,- til de totalt 122 Ung Husflid-lagene. Alle lag med minst 5 

medlemmer under 26 år fikk tilskudd. 10 lag som ikke tidligere hadde hatt medlemmer i 

aldersgruppen fikk et ekstra stimuleringstilskudd på kr 5.000,- etter at de hadde rekruttert 

minst fem medlemmer.  

I tillegg søkes det hvert år om prosjektmidler fra Landsrådet for Norges barne- og 

ungdomsorganisasjoner (LNU). I 2016 fikk vi støtte til prosjektet «Venner gjennom hender», 

som ble gjennomført i 2017.  

Momskompensasjon 
Denne kompensasjonen beregnes av Lotteri- og stiftelsestilsynet med utgangspunkt i 

regnskapstall som NH henter ut fra innsendt årsmeldinger. 

Samlet mottok alle ledd i organisasjonen kr 3 580 123,-, hvorav kr 2 226 329,- ble fordelt til 

fylkes- og lokallag. 

 

Studieforbundet kultur og tradisjon 
Vi mottok kr 499 781,- i kompetansehevingstilskudd beregnet ut fra gjennomsnittlig 

kurstimer. Tilskuddet går til faglig arbeid i organisasjonen, studieplanutvikling, skolering 

internt, utviklingsarbeid, kurslærerkurs osv. 

Statlig voksenopplæringstilskudd via studieforbundet for øvrig, går direkte til kursene lokalt, 

på fylkesnivå og til sentralleddet. Dette utgjorde i 2017 kroner 4 026 679,- totalt.   
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Andre tilskudd 

Vi søker kontinuerlig om andre tilskudd til gjennomføring av arrangement eller i støtte til 

satsingsområder. Vi ser at vi her får størst tilslag på prosjekter hvor målgruppen er barn og 

unge. For andre tilskudd viser vi til notene i regnskapet.    
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Statistikk kurs 
I 2017 gjennomførte husflidslag 65 226 kurstimer fordelt på 15 223 deltakere. Antallet 

kurstimer har vært forsiktig økende over flere år. 

Omkring 1000 kurslærere er i sving for å få til denne aktiviteten. Alderen til kurslærerne er 

relativt høy, så vi har et kontinuerlig behov for rekruttering av flere kurslærere.  

 

For hver kurstime får lokallagene voksenopplæringsmidler gjennom studieforbundet, som i 

2017 ville si 30 kroner per time for kurs uten lærer og 95 kroner per time for kurs med lærer. 

Høsten 2017 ble denne ordningen endret slik at det fra 2018 av ikke lenger gis støtte til kurs 

uten kurslærer såfremt disse ikke inngår i en opplæring hvor det er lærer inne på enkelte 

deler (kombinasjonskurs).  

 

Kurs med minst tre deltakere over 14 år kan motta kursstøtte, og dermed får også enkelte av 

Ung Husflid-kursene støtte herfra. 

 

 
  

Antall kurs Antall timer
Antall 

deltakere
Tilskudd

Østfold 143 3682 682 201702

Akershus 527 13405 2881 738306

Oslo 37 664 147 52110

Hedmark 249 5851 1446 320252

Oppland 166 3760 964 240425

Buskerud 104 2132 618 139190

Vestfold 185 4695 1174 314660

Telemark 125 4260 754 307544

Aust-Agder 53 1779 319 145770

Vest-Agder 44 1301 253 61920

Rogaland 190 4288 1074 231192

Hordaland 169 3811 919 264490

Sogn og Fjordane 33 594 192 41440

Møre og Romsdal 87 1935 594 125090

Sør-Trøndelag 99 2936 589 188790

Nord-Trøndelag 93 1596 594 129330

Nordland 164 4713 984 243788

Troms 134 2979 808 210890

Finnmark 42 845 231 69790

SUM 2644 65226 15223 4026679

Fylker

Gjennomførte kurs
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Nettverk og samarbeid 
 
Studieforbundet kultur og tradisjon 

Norges Husflidslag er med i Studieforbundet kultur og tradisjon. Vi er den største 

medlemsorganisasjonen i studieforbundet, og tar stort ansvar for styrearbeidet sentralt og i 

fylkesleddene. Alle fylkesstyrene i studieforbundene har representanter fra de respektive 

fylkeshusflidslagene, og i mange fylker er styreleder fra vår organisasjon. Også i paraplyen 

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) er vi engasjert på fylkesnivå. Vi deltar på de fleste 

nasjonale og regionale arenaer der studier og opplæring i frivillige organisasjoner er tema.  

 

I 2017 har kurs- og kompetanseansvarlig i Norges Husflidslag, Solveig Torgersen Grinder, 

vært nestleder i Studieforbundet kultur og tradisjon. Anne Langmoen i fellestjenester var 

styremedlem fram til mai 2017, og Linda Thiis, husflidskonsulent i Buskerud, var 

styremedlem fra mai 2017.  

 

Vi samarbeider også tett med studieforbundet om tilbudene Bunadopplæringa og 

Vevopplæringa, arrangementer som Fagdagene i bunad og folkedrakt og TREseminaret på 

Dovre.  

 

I 2017 fylte studieforbundet 20 år, og dette ble markert med en middag hvor både styre og 

ansatte i Norges Husflidslag var representert. 

 

Kulturvernforbundet 

Kulturvernforbundet er en paraplyorganisasjon for en rekke organisasjoner innen 

kulturvernfeltet, hvor Norges Husflidslag er blant medlemmene. Medlemmene i forbundet 

møtes månedlig for informasjonsutveksling og samordning av faglig, politisk og praktisk 

arbeid. Vi deler også kontorlokaler med forbundet og en rekke av de andre 

medlemsorganisasjonene under fellesskapet Kulturvernets hus. 

Vi er representert i Kulturvernforbundets styre ved Anne Guri Gunnerød, husflidskonsulent i 

Akershus. Kulturvernforbundet er sekretariat for de årlige Kulturminnedagene, som i 2017 

hadde tema «Kulturminner i samfunnets tjeneste». Mange husflidslag registrerte også sitt 

arrangement på Husflidsdagen som kulturminnedagsarrangement.  

Vi var tilstede med flere deltakere på den årlige Kulturvernkonferansen i mars 2017.  

Kulturalliansen 

I september 2016 var Norges Husflidslag med på å stifte Kulturalliansen, en nasjonal 

sammenslutning av frivillige kulturorganisasjoner.  

Målet for alliansen er å være en samlet stemme for kulturfrivilligheten for å bedre 

rammebetingelsene og sikre gode lokaler for frivillige kulturorganisasjoner. I 2017 har 

direktør Marit Jacobsen vært styreleder for alliansen.  

Kulturalliansen stod i 2017 for kampanjen «Kultur må finne sted», som handlet om å 

synliggjøre kulturfrivillighetens behov for egna lokaler. Et av våre husflidslag ble brukt som 

eksempel i en av filmene som ble laget for å promotere kampanjen.  
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Dyrsku’n 

Vi har en samarbeidsavtale med Dyrsku’n hvor vi er faglig ansvarlig for den årlige 

Husflidstevlinga, som er ei tevling både for profesjonelle utøvere og håndverkere i en 

læresituasjon. Norges Husflidslags engasjement i tilknytning til tevlinga har blant annet vært 

å informere om tevlinga og oppfordre til deltakelse, sammensetning av og deltakelse i jury, 

organisering av aktiviteter m.m. Tevlinga resulterte i en utstilling av deltakerproduktene, 

kombinert med ei særutstilling om kubbestol, og en elev- og studentutstilling. En av 

konsulentstillingene er spesielt knyttet opp mot dette arbeidet.  

Frivillighet Norge 

Frivillighet Norge jobber med rammebetingelsene for frivillige organisasjoner og for å utvikle 

frivillighetspolitikken i Norge. Norge Husflidslag har vært medlem av Frivillighet Norge siden 

2009, og har i 2017 deltatt på både årsmøte, topplederkonferanse, utdeling av 

frivillighetsprisen og møter i ulike nettverk og arbeidsgrupper i organisasjonen. 

Vi deltok på deres fellesaksjon for full momskompensasjon for frivillige organisasjoner i 

september 2017.  

Norsk kulturforum 

NOKU er et landsomfattende faglig forum som arbeider for å fremme forståelse for 

kulturlivets plass i samfunnet, med kommuner, fylkeskommuner, og noen organisasjoner 

som medlemmer. De kårer hvert år årets kulturkommune. Vi deltok på NOKUs 

landskonferanse i Alta i mai med styreleder i Finnmark og konsulenten i Troms. 

Norges Vel 

Norges Husflidslag er medlem av Det kgl. Selskap for Norges Vel, som arbeider for 

livskraftige lokalsamfunn med allsidig næringsliv og gode sosiale og kulturelle tilbud både 

nasjonalt og i utvalgte samarbeidsland. Vi deltok på Norges Vels representantskapsmøte i 

juni 2017.  

Vi har hatt møter med Norges Vel i 2017 om mulige merkeordninger for norsk håndverk og 

norsk ull.  

Norsk institutt for bunad og folkedrakt 

Norsk institutt for bunad og folkedrakt er et nasjonalt kompetansesenter som jobber med 

dokumentasjon, forsking og formidling av bunad og folkedrakt. Vi har et løpende samarbeid 

med instituttet, blant annet når det dreier seg om de årlige Fagdagane i bunad og folkedrakt 

og som akkrediterte organisasjoner innen UNESCO-konvensjonen om vern av immateriell 

kulturarv.  

Husflidskonsulent i Troms, Petra-Mari Linaker sitter i det statlige oppnevnte Bunad- og 

folkedraktrådet i perioden 2016-2020. Rådet er rådgivende organ for instituttet.  

Løfte håndverket 

Løfte håndverket er et nettverk som jobber for å opprettholde, styrke og spre kunnskap om 

tradisjonelle håndverksfag. Nettverket arrangerer temamøter, konferanser og sprer relevant 

informasjon til nettverksmedlemmer og andre interesserte. Vi sitter i nettverkets 
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ressursgruppe, og er utover dette til stede med flere ansatte og/eller styremedlemmer på 

samlinger i regi av nettverket.  

Flere av våre ansatte og håndverkere deltok da nettverket i juni inviterte til samling med tema 

«Godt håndverk».  

UNESCO 

UNESCO er FNs organ som kultur- og utdanningssamarbeid, og vi er akkreditert som 

ekspertorganisasjon innen UNESCO-konvensjonen om vern av immateriell kulturarv. Vi er 

aktivt involvert i Kulturrådets arbeid med å implementere konvensjonen i Norge. Vi deltok i 

2017 med to personer på en samling for instruktørnettverket i konvensjonen, for å kunne bli 

bedre til å formidle betydningen av konvensjonen for tradisjonelt håndverk. I 2017 var det 10-

årsmarkering for norsk undertegning av konvensjonen, og vi markerte dette med bidrag på 

immateriellkulturarv.no, og med å profilere konvensjonen på våre trykksaker og i andre 

informasjonskanaler.  

Nordens Husflidsforbund og European Folk Art and Craft Federation 

Vi er medlem av disse to internasjonale nettverkene for husflid og håndverk.  

Nordens Husflidsforbund består av husflidsorganisasjonene i Danmark, Færøyene, Island, 

Sverige, Finland, Estland og Norge. Det avholdes minst et møte i året og et fagseminar ca 

hvert tredje år. Lederskap for forbundet er tre år hos hvert land, og er i perioden 2016-2019 

hos Danmark.  

Vi er medlem av European Folk Art and Craft Federation (EFACF) sammen med 

søsterorganisasjoner i Sverige, Finland, Estland, Polen, Østerrike, Serbia, Ungarn, Slovakia, 

Danmark og Litauen. Norges Husflidslag har sekretariatsansvar for organisasjonen, med 

kompetanseutvikler Solveig T. Grinder som generalsekretær fram til 2018. Nettverket 

inviteres til minst ett årlig møte og det avholdes generalforsamling hvert tredje år.  

Representanter fra begge disse nettverkene deltok på ullkonferansen i Stjørdal i april.  

Faglig råd for design og håndverk 

Fra juni 2014 har kurs- og kompetanseutvikler Solveig T. Grinder vært medlem i 

Utdanningsdirektoratets faglige råd for design og håndverk, hvor hun 

representerer bransjeorganisasjonen Tekstilhåndverkerne, NHO Service og Handel. Dette er 

en fireårig oppnevning. Faglig råd involveres i utdanningsspørsmål vedrørende praktisk-

estetiske fag innen fag- og yrkesopplæring i videregående skole, design og håndverk. 

 

 







RESULTATREGNSKAP 2017

Note 2 017 2 016
 Anskaffede midler 

Medlemsinntekter
Medlemskontingenter 14 7 734 104 7 449 889

Tilskudd 
i) Offentlige 1,11 18 581 732 18 316 526

ii) Andre 1 222 741 601 585

Sum tilskudd 18 804 473 18 918 111

Innsamlede midler, gaver mv.

Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter fordelt på:
i) aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål 2 1 457 807 1 962 879

ii) aktiviteter som skaper inntekter 2 540 259 540 270

Sum opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter 1 998 066 2 503 149

SUM inntekter 28 536 643 28 871 149

SUM FINANSINNTEKTER 80 020 72 535

Andre inntekter (som gevinst ved salg av driftsmidler) 0 0

SUM anskaffede midler 28 616 663 28 943 685

 Forbrukte midler 
Kostnader til organisasjonens formål

i) tilskudd, bevilgninger mv. til oppfyllelse av organisasjonens formål 2 000 0

ii) kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet 5 19 825 617 21 063 698

SUM kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet 19 827 617 21 063 698

Administrasjonskostnader              5 8 245 277 8 533 230

Sum forbrukte midler 4,5 28 072 894 29 596 928

Årets aktivitetsresultat 543 769 -653 244 

Fordeling til/ fra formålskapital
Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner 309 200
Annen formålskapital 234 569 -653 244

543 769 -653 244
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