Årsmelding og regnskap 2018

Fakta om Norges Husflidslag
Kultur- og interesseorganisasjon for husflid stiftet i 1910.
23 000 medlemmer
365 lokallag
Fylkeslag i alle fylker
36 husflidsbutikker som er hel- eller deleid av fylkes- og/eller lokallag
165 husflidhåndverkere
29 ansatte hvorav 18 husflidskonsulenter i fylkene
Medlem i
Studieforbundet kultur og tradisjon med
63 500 kurstimer fordelt på 14 650 deltakere og 2550 kurs
Norges Kulturvernforbund og i kontorfellesskap med
11 andre kulturorganisasjoner i Øvre Slottsgate 2b i Oslo.
Frivillighet Norge
Kulturalliansen
Norges Vel
Norsk kulturforum
Nordens Husflidsforbund
European Folk Art and Craft Federation
NHO
Styreleder:
Direktør:

Barbro Tronhuus Storlien
Marit Jacobsen

H.K.H. Dronning Sonja er Norges Husflidslags høye beskytter
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Styreleders hilsen
Året 2018 har vært et godt og aktivt år for Norges Husflidslag.
Medlemstall er på vei oppover og økonomien er stabil, og vi har mange og varierte aktiviteter
hvor vi ikke bare når egne medlemmer men også andre med stor interesse for husflid og
håndverk.
Kursvirksomheten er enorm og vi ser at det er stor etterspørsel etter kunnskapen vi ivaretar.
Vår nye kurskalender på hjemmesiden har vært en stor suksess fra første dag. Her kan det
søkes på geografisk område og fagfelt. Kurskalenderen er ikke bare et viktig tilbud til nye og
eksisterende kursdeltakere og arrangørene, men det er også er viktig synliggjøring av det
varierte kurstilbudet vi har. Utfordringen fremover vil være å rekruttere stadig flere kurslærere
og å tilby gode kurs i gode lokaler. Det var derfor gledelig å se at stortingsmeldingen om
frivillighetspolitikk omtaler behovet for lokaler til frivillighet i et eget kapittel
Dette året avsluttet vi satsningsområdet Ullialt som har gitt oss mange nye
samarbeidspartnere og gjort oss synlige langt utenfor egen organisasjon. Mange av tankene
bak Ullialt videreføres i det nye satsningsområdet Holdbart som ble vedtatt på landsmøtet
som ble avholdt i Molde 1.- 3.juni. Møre og Romsdal husflidslag hadde satt sammen et
variert program og ved siden av det tradisjonelle landsmøtet fikk deltakerne se mye lokal
husflid. Her ble også vinnerne av konkurransen Identitet – idè i tet presentert. Ny strategisk
plan ble vedtatt, for 2019-2022, med satsningsområdet Holdbart. Gjennom Holdbart ønsker
Norges Husflidslag å fokusere på bærekraft og gjenbruk og noen pilotprosjekt startet opp
høsten 2018.
Norges Husflidslag har sammen med andre samarbeidspartnere startet en prosess for å få
bunadbruk i Norge innskrevet på UNESCOs representative liste over immateriell kulturarv.
Initiativet ble lansert på Fagdagene for Bunad og Folkedrakt i august og vil også bidra til økt
kunnskap og forståelse om bunadene i befolkningen. Dette er et langvarig prosjekt og det
endelige resultatet vil mest sannsynlig ikke foreligge før i 2022.
Norges Husflidslag er en aktiv organisasjon. I tillegg til det frivillige arbeidet har vi butikkene
som er viktige både som forhandlere av husflid og tradisjonshåndverk og utstyr og materialer
til de som ønsker å skape varige verdier selv. Vi har også husflidhåndverkerne som formidler
husflid av høy kvalitet og som hadde en felles stand på Oslo Design Fair i august. Dessuten
har vi de ansatte i sekretariatet og husflidskonsulentene som i hvert sitt fylke bidrar til å spre
kunnskap om husflid til barn, unge og voksne. Det at organisasjonen er så allsidig gjør den
levende, spennende og tilgjengelig for mange og vi lever godt opp til hovedmål i strategisk
plan for de neste fire årene: Fremme husflid som levende kultur og næring.
Når dere blar i årsmeldingen og leser om alle aktivitetene vi har gjennomført og hvor mange
ulike grupper i samfunnet vi når ut til håper jeg dere blir imponert. Det legges ned et stort
antall dugnadstimer for å få en så stor organisasjon til å gå rundt og på vegne av styret
takker jeg alle frivillige og ansatte for innsatsen dere legger ned i Norges Husflidslag. Deres
engasjement er med på å ivareta og videreføre vår immaterielle kulturarv.
Barbro Tronhuus Storlien, Styreleder
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Strategisk plan 2015 – 2018
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

Arbeidsområder

Opplæring - Næringsutvikling - Synliggjøring

Dette skal vi oppnå gjennom:
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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Opplæring


Vi skal særlig arbeide med truede teknikker

Vi er landets største kursarrangør i tradisjonshåndverk med 63.300 kurstimer, 2.550 kurs og
14.650 deltakere. Dette er i hovedsak kurs og læringsverksteder i lokal- og fylkeslag men
også kurs for instruktører for ulike målgrupper. Antall kurstimer gikk noe ned fra 2017, men
deltakertallet har steget. Alle disser kursene registreres via Studieforbundet kultur og
tradisjon. Utfyllende statistikk med lags- og fylkesvis fordeling, fagområder, deltakere osv.
ligger på nettsiden til Studieforbundet kultur og tradisjon www.kulturogtradisjon.no.

Rødlista
Tradisjonshåndverk er et kjerneområde for Norges Husflidslags virksomhet og flere tusen
kurs innen et stort mangfold av teknikker og materialområder er gjennomført. Uten denne
aktiviteten ville vi i dag stått uten kunnskap og ferdigheter på mange håndverks- og
håndarbeidsområder. Vi retter særlig oppmerksomheten vår mot dette feltet gjennom en
nasjonal bergingsdugnad kalt Rødlista. Alle husflidslag oppfordres til å ta for seg en eller
flere lokale teknikker og gi dem en ”ny start” gjennom å formidle, dokumentere og lære opp
nye utøvere.
Å skape oppmerksomhet om vår felles immaterielle kulturarv innen husflid og håndverk, samt
påpeke vårt felles ansvar for å ivareta denne, er en del av dugnaden. Husflidskonsulentene i
fylkene er pådrivere, motivatorer og veiledere for lokallagene.
Resultat pr. 31.12.18







193 lokallag har valgt sin rødlisteteknikk hvorav 26 er nye i 2018.
15 nye dokumentasjoner er lagt ut på nettet i løpet av året.
Ett dokumentasjonskurs er avholdt; i Trøndelag. Dette har resultert i 7 nye
dokumentasjoner herfra.
Svært god dekning i lokalaviser/lokalmedia av lokallagenes arbeid.
Informasjonssekvens på høstens Fylkesledersamling om UNESCO-tilknytningen.
Informasjonssekvens på konsulentsamlingen i januar om Rødlistearbeidet og
UNESCO.

Tynset Husflidslag har valgt tægerbinding som rødlisteteknikk
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Bunadopplæringa er en kursrekke på seks moduler, og èn tilleggsmodul i mønsteravtak
og gradering, som følger læreplanen i bunadtilvirkerfaget VG3/opplæring i bedrift. Dette er et
samarbeid mellom Norges Husflidslag, Noregs Ungdomslag, Norsk folkedraktforum og
Studieforbundet kultur og tradisjon. Kursrekken kan inngå som en del av grunnlaget for å gå
opp som praksiskandidat og ta svennebrev. Modulene har vært arrangert på
Raulandsakademiet i Telemark og Norsk institutt for bunad og folkedrakt på Fagernes. I
2018 ble ni moduler gjennomført.

Vevopplæringa er en kursrekke på sju moduler som følger læreplanen i håndveverfaget
VG3/opplæring i bedrift. Dette er et samarbeid mellom Norges Husflidslag og
Studieforbundet kultur og tradisjon. Kursrekken går over tre år, og kan inngå som en del av
grunnlaget for å gå opp som praksiskandidat og ta svennebrev. Modulene har vært
arrangerte på Raulandsakademiet i Telemark.
I 2018 ble 6 moduler gjennomført.

Treseminaret er et samarbeidsprosjekt mellom Dovre Handverkssenter, Handverksskolen
AS, Senter for bygdekultur, Norges Husflidslag Studieforbundet kultur og tradisjon.
Seminaret blir arrangert årlig i uke 17 ved Hjerleid skole og håndverkssenter på Dovre.
Seminaret er et fagseminar med håndverks- og husflidsteknikker i tre. Studieforbundet hadde
prosjektledelsen i 2018, men NH var med i plangruppa og stilte med flere lærere. Det ble
gjennomført 10 kurs med til sammen 94 deltagere. Seminaret gir årlig tilbud om kurs til 5. og
8. klassetrinn i regionen. I 2018 deltok Dovre skole med 88 elever på ulike kurs.

Fagdagene for bunad og folkedrakt
Dette er et stort årlig arrangement knyttet opp mot Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt på
Fagernes, med foredrag, debatt, utstillinger og kurs. I 2018 var hovedtema strikk i bunaden,
med foredrag, debatt, demonstrasjoner, utstilling og stoff messe og det var 100 deltakere fra
hele landet. Noregs Ungdomslag, Norsk Folkedraktforum og Studieforbundet kultur og
tradisjon er i tillegg til instituttet våre samarbeidspartnere.
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Bunadbruk i Norge – populært men truet
Norges Husflidslag har i samarbeid med Norsk institutt for bunad og folkedrakt, Noregs
Ungdomslag, Norsk Foldedraktforum og Studieforbundet kultur og tradisjon startet arbeidet
med å få norsk bunadsbruk innskrevet på UNESCOs representative liste for immateriell
kulturarv. Dette gjør vi for å bidra til å sikre synliggjøring, bevissthet og dialog knyttet til
dagens bunadbruk. Arbeidet med nominasjonen skal løfte fram tradisjonene for bunadbruk i
hele landet. Vi arbeider for å øke kunnskapen i befolkningen om dette sentrale kulturuttrykk
som levende praksis og kulturarv og som selvstendig næringsvei. Vi har laget en film og en
infofolder om emnet som brukes i forankringsarbeidet og for å skape entusiasme over hele
landet. Vi har skrevet en artikkel på den nasjonale portalen for immateriell kulturarv i Norge,
og har i felleskap søkt og fått midler fra Sparebankstiftelsen Dnb til formidlingsarbeid rettet
mot barn, unge og unge voksne om bunadbruk.



Vi skal ha fokus på økologi og materialenes verdikjede

Fra Ullialt til Holdbart.

I perioden 2014 – 2018 har vi jobbet med å fremme kunnskap om, interessen for og bruken
av norsk ull. I løpet av disse årene har vi sett en økende interesse blant den norske
befolkningen for bærekraftige materialer og norskprodusert håndverk. Stadig flere får øynene
opp for konsekvensene av stort forbruk, dramatisk økende avfallsmengder, og den store
mengden syntetiske materialer, og leter etter alternativer. Her sitter husflidsutøvere på unik
kunnskap. 2018 var det siste året med fullt fokus på norsk ull i dette prosjektet, og det har
skjedd mye positivt siden oppstarten i 2014. Gjennom satsningen Ullialt har vi bidratt til å øke
bruken av og kunnskapen om norsk ull, og markert ulla som en konkurransedyktig fiber.Det
er utarbeidet en egen rapport for hele fireårsperioden for satsninga som er vedlegg til denne
årsmeldinga.
Nøkkeltall fra hele prosjektperioden:
200
Lag har vevstuer, som i løpet av perioden har fokusert ekstra på norsk ull.
1000
Arrangementer i regi av lagene, pr år, som er knyttet til ull
115
Lag er ansvarlig for stedsprodukter som votter, luer osv.
607
Antall kurs i regi av lokallagene som omhandlet ull
I vår nye strategisk plan og satsingsområde for de neste fire årene, løfter vi fram bærekraft
og holdbarhet som emner vi ønsker at hele organisasjonen skal fokusere ekstra mye på, i
kombinasjon med opplæring, formidling og næringsutvikling. Organisasjonen har valgt
«Holdbart» som nytt satsningsområde for 2019- 2022 med stikkord miljø og bærekraft.
Husflid og håndverk er et ressurs- og miljøvennlig alternativ til det masseproduserte og
kortvarige. Høsten 2018 ble det nedsatt ei arbeidsgruppe for å forberede satsingen fra 2019
og holde framdriften i prosjektet.
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Ung Husflid


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

Broder på ull – Sommerskole på Sundgården i Oppland
Foto Hanne Kjersti Skjevelnes

Ung Husflid tilbyr husflidsaktiviteter som gir skaperglede for barn og unge.
I 2018 ble Ung Husflidsaktivitetene fra 2007 til og med 2017 oppsummert i en egen 10årsmelding. Her beskrives oppbyggingen av satsningen nasjonalt, med tiltak og prosjekter.
Aktivitetene regionalt og lokalt er etter hvert blitt en stor del av NH sin virksomhet. Ved
utarbeidelse av materiell, inspirasjonskurs for veiledere og informasjon og opplegg for
aktiviteter via Ung Husflids nettside nasjonalt, kan vi se at aktivitetene har spredt seg over
hele landet. På grunn av at lagene er forskjellige og har ulike rammevilkår, blir også
planlegging og gjennomføring av aktiviteter veldig ulikt. Ung Husflid 10 år, kan bestilles som
trykksak i NH eller lastes ned fra nettsidene.
En aktivitet i vekst er Ung husflids sommerskoler og aktivitetsuker, som gjennomføres stadig
flere steder rundt om i landet. Mange vellykkede lokale tiltak, i samarbeid mellom konsulent,
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museum og husflidslag. Flere lokallag har utvidet tilbudet til å gjelde høst- og vinterferie
aktivitetsuker. Noen lokallag samarbeider om disse tiltakene. Bare i Oppland ble det
arrangert 9 uker med sommerskoler fordelt over hele fylket.
Inspirasjonskurs for voksne som jobber med barn, er en viktig opplæringsarena for
UngHusflid-arbeidet i NH. I 2018 ble det arrangert 10 instruktørkurs spredt rundt om i landet.
B&U konsulenten har i samarbeid med husflidskonsulentene prioriterer dette arbeidet svært
høyt. Kursene i 2018 bestod 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
disse kursene er svært viktige for å opprettholde Ung Husflid aktiviteten ute i fylkene.
I 2018 startet vi et prøveprosjekt med ungdomsråd i Ung husflid. 7 jenter fra 3 ulike lag i
alderen fra 13-18 år. De har deltatt på 3 møter i løpet av året og gitt Ung Husflidteamet
nyttige innspill i forhold til framtidig arbeid. Ungdomsrådet er under utvikling og målet er å få
til et mer målretta arbeid rettet direkte mot ungdom. Vi vil stimulere til at ungdommene også
får bidra inn i NH sine demokratiske prosesser.
Nettsiden til Ung Husflid ble brukt flittig og «ting å lage» er det temaet som brukes mest av
våre besøkende. Ung Husflid bruker også Facebook til å promotere nyhetene som legges inn
på nettsiden. Fra høsten 2018 har to av jentene fra ungdomsrådet hatt ansvaret for å legge
nyheter og inspirasjonsbilder på Instagram.
Ung Husflid avslutta 2018 med en innholdsrik adventskalender. Den ble denne
desembermåneden sett av stadig flere, og det settes ny rekord hvert år.
I forbindelse med 10 års markeringen av Ung Husflid, innførte vi flere priser for å hylle
frivillighetens innsats. Prisene er satt opp i ulike kategorier og har et humoristisk preg. De ble
godt mottatt og planen er å videreføre tiltaket, slik at noen frivillige som arbeider med Ung
Husflid rundt om i landet, trekkes fram og hedres på hvert landsmøte.

Surnadal Husflidslag fikk organiseringsprisen
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Østre Aker Husflidslag og Gamle Oslo Husflidslag fikk inkluderingsprisen

Den kulturelle skolesekken
Kulturtanken holdt i oktober et innspillseminar om kulturarv i Den kulturelle skolesekken.
Tema var hva kulturarv skal være i DKS, hva som kjennetegner en god kulturarvproduksjon,
hvordan kvalitetssikre innhold, formidling mm. I innleggene Tid til kulturarv av
husflidskonsulenten i Oppland og La meg få blir en kultutarvsnerd av seniorrådgiver Solveig
Torgersen Grinder, ble det vektlagt at kulturarvfagene har sin egenart. Kulturarv og håndverk
trenger tid. Håndverk er aktivitet. Det å være i håndverket og utføre det selv er essensen i
opplevelsen. Det å kjenne materialet, verktøy i hendene og å skape noe selv er kjernen.
Materialer er viktige. Prosess er viktig. Mestring er viktig. Dette gir utfordringer både
angående størrelse av elevgrupper og økonomi.

Husflidskonsulenten i Vest-Agder har på oppdrag fra fylkeskommunen gjennomført opplegget
Lære om klær 5 ganger for totalt om lag 150 elever dette skoleåret 2017-18. For skoleåret 2018/2019
er det kommet inn over 20 bestillinger fra 5 ulike skoler. I løpet av høsten gjennomført konsulenten
opplegget 15 ganger med totalt 330 elever.
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Nordisk Husflidsleir for Ungdom/ Nordic Youth Craft Camp

Foto: Anne Guri Gunnerød/NH

Nordisk håndverksleir for ungdom ble arrangert 8. - 12. august med 40 ungdommer fra
Norden og 10 unge instruktører. I tillegg deltok en voksen gruppeleder fra hvert av landene
og 5 voksne inngikk i den norske vertskapsgruppa. Leiren var lagt til Romerike
Folkehøgskole i Akershus. Norges Husflidslag var hovedarrangør, med de nordiske
søsterorganisasjonene var medarrangører: Vi stilte med prosjektleder og støttefunksjoner fra
sekretariatet. Prosjektgruppa besto i tillegg til prosjektleder, av frivillige fra lokale husflidslag
og fylkeslaget i Akershus. Hver av de nordiske organisasjonene planla en to-dagers
workshop samt en mini-workshop på 3 timer. Tema for workshops skulle hentes fra
tradisjonshåndverk i det enkelte land. Norge planla tre to-dagers workshops i tillegg til miniworkshop. Leiraktiviteten var konsentrert rundt håndverkskunnskap og praktisk
verkstedarbeid. Kurslærerne var unge utøvere fra de nordiske land, i alderen 16 til 31 år.

Det ble laget en film fra leiren som brukes til å inspirer til deltakelse og tilrettelegging av
kommende leirer.

Festivaler og arrangement
Norges Husflidslag har et langsiktig samarbeidet med Dursku´n i Seljord, i Telemark.
Norsk ull har vært tema i formidling til barn og unge over flere år. I 2018 var norsk ull
framhevet i en bredere sammenheng og godt synlig for en bred målgruppe. Det ble bla.
arrangert debatt om norsk ull der deltakelsen var stor og tilbakemeldingene om debatten
positiv.
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Fra ullialt til holdbart – her stoppested under Dysku’n i Seljord

Verdens Kuleste Dag på Akershus Festning
Er et eldorado av aktiviteter innen de fleste områder fra sport til dans, sang og musikk, til
håndverk og forskning, litteratur og mat. Husflidsstanden er svært populær, særlig tredreiing
(også for de voksne). Norges Husflidslag var invitert inn som en av mange organisasjoner
som har nytt godt av breddegave og prosjektstøtte fra Sparebankstiftelsen DnB.
I husflidskonsulentens årsmeldinger som ligger på www.husflid.no omtaler i bilder, tall og ord
en rekke tiltak som er gjennomført i fylkene.



Vi skal arbeide med styrking av offentlig utdanning innen våre
håndverksfag

Faglig råd for design og tradisjonshåndverk
Fra juni 2014 har seniorrådgiver Solveig T. Grinder vært medlem i Utdanningsdirektoratets
faglige råd for design og håndverk, hvor hun representerer bransjeorganisasjonen
Tekstilhåndverkerne, NHO Handel og service. Hun ble re oppnevnt og er nestleder i rådet i
perioden 2018 – 2022. Husflidshåndverker og styremedlem i Norges Husflidslag Charlotte
Engstad er oppnevnt som hennes vara i denne perioden. Faglig råd arbeider med
utdanningsspørsmål innen fag- og yrkesopplæring i videregående skole, knyttet til praktiskestetiske fag og programområdet Design og tradisjonshåndverk. I forbindelse med
Fagfornyelsen blir alle læreplaner i grunnskolen og i videregående skole skrevet om. Som et
ledd i forarbeidet til denne omfattende revisjonen var Solveig T. Grinder oppnevnt til å delta
i såkalt «Midlertidig gruppe» (juni – september) som arbeider med de overordnede prinsipper
for læreplaninnholdet.
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Næringsutvikling


Vi skal forbedre rammebetingelsen for næringsutøvere

Felles stand på Oslo Design Fair
Oslo Design Fair er landets største design- og handelsmesse og ble i 2018 arrangert på
Lillestrøm 29. august til 1. september. Ni medlemmer av Norske husflidhåndverkere ble
plukket ut til å stille ut produktene sine på messen. Målet har vært å skape ringvirkninger
som fører til at norsk husflidshåndverk blir å finne i mange flere butikker. Vi ser at interessen
er stadig større for å kjøpe kvalitetshåndverk laget i tradisjonelle teknikker med omtanke i
materialvalg. Husflidhåndverkerne er en unik
gruppe produsenter som kan tilby akkurat dette.
Kostnadene for standen på Oslo Design Fair var i
stor grad finansiert av midler fra Husflidsfondet.
Det var lagt klare kriterier til grunn for tildeling av
plass på messen.
Det kom totalt søknader fra 12 håndverkere innen
fristen, og 9 av disse fikk plass.
Krokvokst ved håndverker Mari Fallet Mosand
hadde flyttet deler av sitt verksted til standen, og
her kunne publikum oppleve husflidshåndverk
under utøvelse. Produktene hennes ble tidligere i
år kjøpt inn av den danske stjernerestauranten
Noma.
Krokvokst. Foto: Mari Fallet Mosand
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Folkekunststipend
Norges Husflidslag har en plass i stipendkomiteen for Statens Kunstnerstipend, kategori
folkekunst. For perioden 2018 – 2021 er husflidskonsulent Brita Rusten Åmot oppnevnt som
vårt medlem med husflidskonsulent Arild Larsen som vara. Brita er også leder i
stipendkomiteen. Folkekunst omfatter folkemusikk, folkedans, folkesang – kveding, og
folkekunst - håndverk. Stipendene ligger under Norsk Kulturråd. Komiteen innstiller, Norsk
Kulturråd tildeler stipendene. Folkekunstkomiteen har gitt tilbakemelding til kulturrådet om at
det bør opprettes stipend for etablerte kunstnere innen kategorien folkekunst, og at potten til
diversestipend økes for folkekunstnere. Vi har holdt kurs i søknadsskriving for
husflidhånverkerne, og antall søkere fra denne gruppen er økende.

Regionale stipend for husflid og håndverk
Flere fylkeskommuner deler nå ut stipend for husflid og håndverk.
Stipendet har hatt lange tradisjoner i Telemark, og det er nå etabler tilsvarende ordning i
Oppland og i Møre og Romsdal. Stipendene er av ulik størrelse med har svært inspirerende
for den som mottar stipendet og viktig for å synliggjøre verdien av husflidshåndverk av høy
profesjonell kvalitet. Husflidskonsulenten i disse fylkene er helt sentrale både i utarbeidelse
av retningslinjer, i juryarbeidet og markedsføring.

 Vi skal styrke merkevaren husflidhåndverk
Konkurransen ”Identitet – Idè i tet”
Konkurransen er rettet mot håndverkere som ønsker å utvikle sin næringsvirksomhet med
nye produkter, og vinneren premieres med kr. 40.000. Gjennom konkurransen ønsker vi å
inspirere og stimulere til nytenking, synliggjøring av norsk håndverk og få flere
håndverksprodukter i markedet. Det kom inn produkter fra 31 deltagere. Flere av deltagerne
benyttet seg av tilbudet om rådgivning underveis i designprosessen.
De innsendte produktene viste et mangfold av ideer og god kvalitet i utførelsen. Juryen var
sammensatt av folk med solid kompetanse innenfor håndverk og marked, og de vurderte
produktene i forhold til kriteriene som var lagt til grunn. Utstillinga sto på Romsdalsmuseet i
perioden 1.-17. juni og det var godt over 1000 besøkende.

Vinner av konkurransen var
Sofie Kleppe med kaffepose,
nistepose og nøttepose i
reinskinn

Diplom for godt håndverk ble tildelt: Veronica Glitsch med "Liv" Lise Søraune med "Skreppe"
og Ann Kristine Mjelva med "Smørbutt" ble utdelt ved utstillingsåpningen.
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Vi skal bevisstgjøre produksjons- og salgsledd som kulturnæringer

Husflidsbutikkene
Ved årsskiftet var 36 butikker medlemmer i Norges Husflidslag. Disse butikkene er i stor grad
hel- eller deleid av fylkes- og/eller lokallag. 28 av butikkene er også med i Norsk Flid
Husfliden, en kjede som blant annet arbeider med å styrke markedsførings- og innkjøpssiden
av butikkdriften.
Omsetning i butikkene fra 2016 - 2018:
2016
338 382 000,-

2017
292 314 526,-

2018
296 491 000

Flere lokallag driver også butikkvirksomhet som en integrert del av lagvirksomheten.
Vi har årlige arrangement med aktuelle foredrag for butikkenes ansatte og ledelse, og har på
interne møteplasser drøftet utvikling og profesjonalisering av vårt samarbeid. Konsulentenes
samarbeid med butikkene er intensivert i perioden. Vi samarbeider med kjedekontoret Norsk
Flid Husfliden for å samordne strategi, utarbeide relevante tiltak og møteplasser for
butikkene. Norges Husflidslag er medlem i NHO Service og Handel, og de fleste butikkene er
nå også meldt inn der.

"Kvalitet, kompetanse og tradisjon" var tittelen på et dagsseminar med butikkene som
hovedmålgruppe, som ble arrangert i Molde i forbindelse med landsmøte. Det var 54 deltakere
på seminaret som hadde følgende temaer:







Uten butikkene ingen husflidsbevegelse – et innblikk i historien vår
Lokalmatrevolusjonen – Inspirasjon og muligheter
v/Arild Larsen, husflidskonsulent i Hedmark og kokk
Et lite «testlaboratorium»: Gå rundt til sju ulike stasjoner og
svare på spørsmål knyttet til bærekraft og kvalitet.
Holdbar Husflid, bærekraftig handel og forbruk. Er det mulig?
Hvordan stiller vi oss til «den grønne bølen» som skyller over landet?
v/ Kathrine Gregersen, husflidskonsulent i Agder
Grønn tekstilindustri med lange røtter og framtidstro
v/Victor Gautvik daglig leder Krivi Vev
Husflidsbutikken i framtida – det mulige- eller umulige sin kunst
Panelsamtale mellom innledere og representanter fra salen.

Opplev husfliden - gode kjøpsopplevelser gir lojale kunder.
Dette var overskriften på det årlige kveldsarrangementet for butikkene i januar.
Foredragsholder var Ann Viola Ulvin, designer og bunadsentusiast. Med utgangspunkt i sin
masteroppgave ved Arkitektur og Designhøgskolen i Oslo fortalte hun om hvordan man kan
kartlegge kundens reelle opplevelse ved bunadskjøp, hva en kundereise er med de forskjellige
kontaktpunktene, og hvorfor er dette er nyttig å kjenne til. Foredraget ble avsluttet med en
engasjert debatt ledet av husflidskonsulent Hege-Therese Nilsen. Vi har i samarbeid med Ann
Viola laget en spørreundersøkelse som ble gjennomført våren 2018. Resultat og funn i denne
blir tema på workshop Kveldsarrangementet 2019.
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Regionale seminar med fokus på bunad, næring og kulturarv
I Bodø gjennomførte Nordland Fylkeshusflidslag i samarbeid med husflidskonsulenten og
Husfliden Bodø fagdager 2.-3. november. Nordlandsbunaden fylte 90 – år i 2018 og
seminaret gav en bred presentasjon av både nordlandsbunadens historie og de mange
andre drakttradisjonen i fylket. De rike samiske drakttradisjonene i fylket ble også vis både i
utstillinga og gjennom foredrag.
I Trondheim gjennomførte de to husflidskonsulentene et seminar med fokus på hvordan
butikkene kan bli lærebedrift, hvordan bli bunad tilvirker, veien til svennebrev, styrking av
samarbeidet husflidsbutikkene imellom med hensyn til bunadsopplæringa, opplæringa blant
bunad tilvirkerne i Trøndelag.
I Tromsø var fagdager med tema bunad i regi av husflidskonsulent og fylkeslag lagt til 23,.24. februar og blant de 65 deltakerne var det både bunadtilvirkene, museer, ansatte i
husflidbutikkene og andre interesserte. Det var også deltakere fra Finnmark og Nordland.
I flere fylker arrangeres det fagdager i vev og i tre, gjerne i samarbeid mellom
konsulentene, frivillige og museer.

Fagdager i bunad og folkedrakt i Nordland – Nordlandsbunaden 90 år.

NHO og ny bransjeorganisering
Norges Husflidslag er medlem av NHO Handel og Service. Bransjeforeningen
Tekstilhåndverkerne er også medlem og vi har sammen med denne, Norsk
Håndverksinstitutt og NHO Handel og Service søkt Norsk Kulturråd og mottatt midler til et
utviklingsprosjekt, Bransjenettverk for små håndverksfag. Prosjektet ledes av norsk
Håndverksinstitutt og det vil bli ansatt prosjektleder i 50% stilling fra 2019. NH er med i
representert i en referansegruppe for prosjektet med husflidskonsulent Synøve Eriksen
Vadøy.
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Synliggjøring og politikk


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

I 2014 ble vi, som den tredje organisasjonen i Norge, akkreditert av UNESCO som frivillig
organisasjon NGO, med spesielt ansvar for immateriell kulturarv. NGO = Non Governmental Organization. Norge ratifiserte UNESCO-konvensjonen om vern av
immateriell kulturarv i 2007. Vi er stolte over å være akkreditert av UNESCO som
rådgivende organisasjon innen dette feltet, og ekspert på tradisjonell håndverkskunnskap. Vi
bruker akredditeringen til å synliggjøre det viktige arbeidet som gjøres ikke minst lokalt i
organisasjonen, og merker at denne gir oss økt anseelse og ikke minst selvrespekt for de
lokale utøverne.
Statsbudsjett
Etter flere statsbudsjett på rad hvor Norges Husflidslag og andre frivillige organisasjoner har
måtte kjempe for å bevare støtten til opplæring gjennom studieforbundene, fikk ordningen en
liten men viktig økning i budsjettet for 2019.Støtten til voksenopplæring gjennom
studieforbundene ble økt med om lag 3 prosent. Disse mildene er viktig for alle våre
husflidslag som arrangerer kurs i små håndverksteknikker, og en helt nødvendig ordning for
å holde sikre videreføring av tradisjonell håndverkskunnskap.
Kulturmeldinga – Kulturens kraft
Kulturminister Trine Skei Grande la på slutten av høsten fram den nye stortingsmeldinga om
kulturpolitikk for framtida. Vi har deltatt med skriftlige innspill og på en rekke innspillsmøter
over hele landet. Både frivillige fra fylkesledd og ansatte konsulenter har engasjert seg og gitt
innspill med utgangspunkt i noen felles budskap fra organisasjonen, men med lokal
tilpassing. Vi er glade for at ivaretakelse og formidling av kulturarv trekkes fram som et av de
viktigste områdene! Den vektlegger også aktiv deltakelse, kulturens rolle som grunnleggende
for demokratiet, kultur som møteplass, og behovet for kunnskapsbasert kulturpolitikk.
Frivillighetsmeldinga – frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig
I stortingsmeldinga om frivillighetspolitikk som også ble lagt fram senhøst 2018 får
viktigheten av tilgang på lokaler til frivillighet et eget kapittel. Opplæringa som drives i frivillig
sektor blir også trukket fram med et lite kapittel om studieforbundene. God opplæring og
forutsigbar offentlig støtte til denne, samt tilgang på egnede lokaler er svært viktig for
husflidslagene. Derfor har Norges Husflidslag valgt å jobbe tett både med studieforbundet
vårt, med Kulturalliansen og med Kulturvernforbundet for å påvirke den offentlige kultur- og
utdanningspolitikken i riktig retning.
Vi har bla levert høringsuttalelse/innspill til:
 Rapporten fra ekspertutvalget som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene.
 Kunst – og kulturstrategi for Buskerud for 2019- 2022




Kulturmeldinga
Kulturminnemeldinga
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Arendalsuka
Hvor norsk er egentlig bunaden? var overskriften på et seminar vi arrangerte i Arendal
sammen med Studieforbundet kultur og tradisjon og Norsk Flid Husfliden Arendal. Seminaret
som handlet om bunad og bunadbruk var godt besøk. Det var bunadparade gjennom byen i
forkant, innledere og publikum viste stort engasjement. Styreleder Barbro Storlien hold en av
innledningene. Arrangement var en del av markeringen av det Europeiske kulturarvår under
slagordet «Sharing Heritage». Marit Jacobsen deltok på flere møter med kultur- og
utdanningspolitikere under Arendalsuka.
Husflidsdagen
Arrangeres hvert år i begynnelsen av september. Det er en felles markeringsdag over hele
landet for alle medlemskategoriene i Norges Husflidslag. Dagen brukes til markedsføring av
husflid og lokallag. Mange husflidslag er synlige og demonstrerer gjerne teknikker og
presenterer husflidslaget.
I hele prosjektperioden har fokuset på norsk ull vært tema på Husflidsdagen, fra ulike vinkler.
I 2018 var dagen tematisert under tittelen «Typisk norsk, - men ikke bare norsk», som var
tema for de årlige kulturminnedagene.



Vi skal utvikle formidling i digitale kanaler

I løpet av 2018 fikk Facebooksiden 1353 nye følgere (Totalt 13 381 pr.31.12.2018). Som en
motvekt til handelsstandens Black Friday publiserte vi denne dagen bilder av skaperglade
folk i alle aldre som med egne hender laget seg et produkt de var stolte av. Vi oppfordret
til #greenfriday over shoppebonanza! I tillegg til Norges Husflidslags offisielle facebookside
administrerer vi også undersider: Bunad på UNESCO-lista har 1 100 følgere og European
Folk Art and Craft Federation har 501 følgere. Nordic Craft Week – er en Facebookkampanje i samme uke som kulturminnedagene. Den skal vise den Nordiske felles
overbygningen og synliggjøre husflid i de nordiske landene.

Kurskalender på husflid.no
En lenge etterspurt tjeneste som kom på plass i 2018. Den er raskt blitt tatt i bruk av mange
lokallag. En velfylt kalender synliggjør organisasjonens aktiviteter godt og klart. I tillegg til å
melde inn kurs til Studieforbundet Kultur og Tradisjon, vil det å legge eget kurs i kalenderen
være en god måte å synliggjøre seg på for husflidslagene.

Norsk Husflid
Er det største og eneste fagtidsskrift for husflid og håndverk i Norge. Bladet har et opplag på
25.000 og utkommer fem ganger i året. Norsk Husflid, går til alle medlemmer i Norges
Husflidslag. I tillegg har en rekke organisasjoner, bibliotek og institusjoner abonnement på
magasinet, samt noen privatpersoner. Norsk Husflid skriver om alle temaer innen håndverk
og husflid, både harde og myke materialer. Hvert nummer har hatt et hovedtema og disse
var i 2018 Blogging, Mangfold, Møre og Romsdal, Ung Husflid og Menn. Norsk Husflid utkom
for første gang i1967, og er fortsatt en viktig del av organisasjonens arbeid med
kunnskapsformidling, profilering og inspirasjon. Finansieringen går over driftsbudsjettet.
Berit Solhaug er bladets redaktør og Marit Jacobsen er som direktør i NH ansvarlig redaktør.
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Rekruttering av flere mannlige medlemmer
Menn er sterkt underrepresentert i medlemslistene til Norges Husflidslag. Mange menn er
aktive husflidere, men de velger ikke å være medlem. Vi har derfor som mål å legge til rette
for å nå flere menn. Norsk Husflid nr 5/-018 var et temanummer med fokus på menns
deltakelse og «mannehusflid». I Agder har husflidslag arrangert flere samlinger spesielt rettet
mot menn. Disse ble opprinnelig kalt «Gutelaurdag» men navnet ble etter hvert forandret til
«Kurslaurdag» for å ikke virke ekskluderende. Av aktiviteter kan nevnes tre og metall, smiing,
tredreiing, kurs i tauverk og figurspikking.

Norsk Husflid hadde
Menn som tema i nr. 5 –
2018.

Organisasjon
Landsmøte
Annen hvert år arrangerer Norges Husflidslag landsmøte. Arrangementet går på omgang
rundt om i fylkene, og fylkeshusflidslagene er medarrangør. I 2018 var det Møre og Romsdal
lokal arrangør og lokale husflidslag, husflidhåndverkere, husflidsbutikker og
husflidskonsulent med i planlegging og gjennomføring av et vellykket arrangement. Foruten
faste årsmøtesaker som årsmeldinger, regnskap, budsjett og valg, ble det vedtatt ny
strategisk plan og strategisk plan for perioden 2019-2022 samt presentasjon av nytt
satsningsområde.
Fylkeskultursjefen og ordføreren i Molde stor for den offisielle åpningen av landsmøte. Det
var åpning av håndverkertutstillinga Identitet på Krona, Romsdalsmuseet, forskjellige
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utstillinger på Hotel Scandic Seilet, utflukt til Håholmen med utstilling, til Rauma
Ullvarefabrikk med utstilling og omvising i produksjonen, salgsutstilling av
håndverksprodukter samt andre kulturelle arrangement.Roser var gjennomgående tema på
landsmøte og lokalene på hotellet var rikt dekorert med roser i alle slags trådteknikker
Husflidhåndverker Bjørg Hustad fikk Norges Husflidslags fortjenestemedalje med
diplom som er organisasjonens høyeste utmerkelse. Medaljen ble overrakt under
festmiddagen på landsmøtet. Barne- og ungdomskonsulent Elin Gilde Garvin fikk tildelt
Norges Vels medalje for 30 års innsats i Norges Husflidslag.

Bjørg Hustad i midten mellom styreleder Berit Rønningen og direktør Marit
Jacobsen

Bilder fra Landsmøte 2018 Molde
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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.

Styret fram til landsmøtet 2018:
Leder
Berit Rønningen
Nestleder
Berit Lindquister
Styremedlemmer
Ida Kristine Teien
Berit Kvammen
Inger Lise Brøto Totland
Anne Juveli Ludvigsen
Ansatterepresentant 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
Støhlmacher.

Styret valgt for 2018-2020:
Leder
Barbro Tronhuus Storlien
Nestleder
Berit Lindquister
Styremedlemmer
Dag Oppen Berntsen
Agnete Sivertsen
Inger Lise Brøto Totland
Sissel Bjørøen
Ansattrepresentant Arild Larsen
1. vara
Charlotte Sissener Engstad
2. vara
Gro Staal Martinsen
3. vara
Reidun Lien Horgen
Vara for de ansatte Brita Rusten Åmot
Valgnemd

Sonja Skorheim, Nanne Støhlmacher, Berit Rønningen og Anne Juveli
Ludvigsen

Styret har hatt fem møter og behandlet 52 saker. Møtene er i all hovedsak dagsmøter.
Direktør er styrets sekretær
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Medlemsgrupper i tall og omtale
Lokal- og fylkeslag
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. Ledelsen i NH v/styret eller direktør prioriterer å delta på flest
mulig av årsmøter i fylkene. Årsmøtene organiseres ofte over helg og kombineres med kurs,
foredrag osv.
Fylkesledersamlinger
For fylkeslagene arrangeres det én fylkesledersamling når det er landsmøteår, og to i år hvor
det ikke er landsmøte. Fylkesledersamlingene er viktige møteplasser og utviklingsarenaer i
organisasjonen. I 2018 ble det arrangert et fylkesledermøte på Gardermoen 26.-28 oktober.
Samlingen var delvis koordinert med samling for husflidskonsulentene og det var felles
program med arbeid i grupper en av dagene. Alle fylkeslagene var representert.
Temaene på samlingen var ny strategisk plan og satsingsområdet HOLDBART. Planlegging
av samarbeidstiltak i fylkene i forhold til ny strategisk plan og satsingsområdet. Fra 19 – 11
fylker - Om organisasjons- og ansatte- strukturen i NH etter regionreform. Voksenopplæringa
er i endring – hva skjer framover? Litt om politikk – ha sier statsbudsjettet om det vi er
opptatt av? Lokaler til opplæring og aktivitet, 0ppfølging av saker fra Landsmøtet, bunadbruk
i Norge inn på Unescos liste, Arkivering, de nye personvern-bestemmelsene (GDPR),
rekruttering Filmen fra Nordisk husflidsleir for ungdom ble også vist.

Norske Husflidhåndverkere
Er en medlemsgruppe som har husflid og håndverk som næring. 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. 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.
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Nordland
 47 lokallag
 Leder: Irene Adolfsen
 Husflidskonsulent: Lill-Heidi M. Olsen
Troms
 30 lokallag
 Leder:
 Husflidskonsulent: Petra-Mari Linaker

Finnmark
 14 lokallag
 Leder: Turid Svaler
 Husflidskonsulent:
Maaike Halbertsma
Oslo
 11 lokallag
 Leder: Jeanette Ajer
 Husflidskonsulent: Kristine Fornes

Akershus
 23 lokallag
 Leder: Anne Marie Madssveen
 Husflidskonsulent:
Anne Guri Gunnerød

Hedmark
 23 lokallag
 Leder: Maria Sundal
 Husflidskonsulent: Arild Larsen

Østfold
 8 lokallag
 Leder: Gro Staal Martinsen
 Husflidskonsulent: Bjørg Lundeby

Buskerud
 16 lokallag
 Leder: Rita Vistad
 Husflidskonsulent: Linda Thiis

Telemark
 10 lokallag
 Leder: Trine Lise Kahrs
 Husflidskonsulent: Marthe Haugerud

Oppland
 22 lokallag
 Leder: Ann Therese Ekren Skari
 Husflidskonsulent: Brita Rusten Åmot

Vestfold
 8 lokallag
 Leder: Ellen Holtan Folkestad
 Husflidskonsulent: Annie Eikenes

Aust-Agder
 9 lokallag
 Leder: Bente H. Lyding
Vest-Agder
 9 lokallag
 Leder: Reidun Knutsen
 Husflidskonsulent: Kathrine
Gregersen

Møre og Romsdal
 29 lokallag
 Leder: Gunvor Dyvik Friisvold
 Husflidskonsulent: Randi Hole
Sør-Trøndelag
 25 lokallag
 Leder: Camilla Åmot Aarhaug
 Husflidskonsulent: Sidsel Skjelfjord

Rogaland
 19 lokallag
 Leder: Kristin Borge Rasmussen
 Husflidskonsulent: Berit F.
Rasmussen

Nord-Trøndelag
 18 lokallag
 Leder: Elin Søtvik Johannessen
 Husflidskonsulent: Randi Breiset

Hordaland
 22 lokallag
 Leder: Gina Blomberg
 Husflidskonsulent: Hege-Therese
Nilsen

Sogn og Fjordane
 15 lokallag
 Leder: Marit Andersen
 Husflidskonsulent: Synøve Eriksen
Vadøy
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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.
I tillegg søkes det hvert år om prosjektmidler fra Landsrådet for Norges barne- og
ungdomsorganisasjoner (LNU) og fra Sparebankstiftelser og andre ulike fond.
Medlemskontingent
Av egne inntekter utgjør kontingent fra medlemmene omtrent en fjerdedel av inntektene.
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. I 2018 hadde vi en liten oppgang i antall
betalende medlemmer. Fordelingen av kontingentinntektene står omtalt i regnskapet.
Norsk kulturråd
Vi fikk kr.14.1 mill. i driftsstøtte fra Norsk kulturråd i 2018. Dette var økning på drøyt kr.
300.000 i forhold til 2017. Kulturrådet har omfattende årlig søknads- og
rapporteringsprosedyre, og det er viktig for oss å ha god kontakt. Det faglige arbeidet
organisasjonen driver gjennom konsulentene er en hovedbegrunnelse for tilskuddet. Høy
faglig kvalitet, nettverk i mange miljøer og godt samarbeid med de frivillige, tillegges stor
vekt. Sikring og utvikling av immateriell kulturarv, formidling til hele befolkningen, barn,
ungdom og voksne er viktige argumenter. Vi hadde møte med Kulturrådets administrative
fagavdeling for kulturarv de vi trakk fram mulighetene for i mai hvor vi særlig løftet fram
behovet for en helhetlig poltikk for bunadsfeltet med både utdanning, nærings og
kulturfaglige utfordringer som tema.
Tilskudd fra Barne- og familiedepartementet
Vi mottok kr. 802 798 til barne- og ungdomsarbeid på bakgrunn av antall medlemmer under
26 år og lag med medlemmer i denne aldersgruppen. Også dette er en liten økning i forhold
til fjoråret.
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 3 690 585, hvorav kr 2 413 303 ble fordelt til
fylkes- og lokallag. Dette er en liten økning i forhold til 2017.
Fylkeskommunene
I de fleste fylkene har vi et nært samarbeid med fylkeskommune. De bidrar med tilskudd til
arbeidet både i de profesjonell og i den frivillige delen av organisasjonen.
Noen steder er det konkrete oppdrag lagt til konsulenten som for eksempel opplegg i DKS. Vi
har også noen flerårige samarbeidsavtaler. Vi har jevnlige møter med fylkeskommunene, og
deltar på mange av deres arenaer, innspillsmøter osv. Det er en spenning til hvordan
tilskuddene utvikler seg når fylkene slås sammen til større regioner. Trøndelag som er det
første sammenslåtte fylke, oppretthold det samme tilskuddsnivå som de to fylkene hadde
bevilget tidligere. Samlet tilskudd til konsulentenes arbeid har hatt en liten gledelig økning i
2018 da midler fra Hordaland kom inn igjen etter en fin prosess med fylkeslaget der.
Følgende fylker bevilget tilskudd til konsulentens arbeid i 2018:
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Tilskudd fra fylkeskommuner:
Fylke
Tildelt
Finnmark
32 300
Hedmark
222 800
Hordaland
100 000
Møre og Romsdal
232 200
Trønderlag
328 000
Oppland
210 000
Sogn og Fjordande
170 000
Telemark
190 000
Troms
202 000
Vest-Agder
267 000
Vestfold
139 100
TOTALT
2 093 400
Noen fylker bidrar også med prosjektmidler som ikke fremkommer i oversikten.
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 2018 fordelte vi kr 922.554 til
Ung Husflid-lagene. Alle lag med minst 5 medlemmer under 26 år fikk tilskudd. Dette gir et
tilskudd på kr 433 per medlem. 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.

Aktivitet i Nittedal husflidslag som har fått frifondstøtte
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Fordelingen ser slik ut:
Tildelt for 2018
5% administrasjon
Stimuleringstilskudd
Til fordeling etter antall medlemmer
Rest fra 2017
Sum til fordeling

1 060 583
53 029
85 000
922 554
14 346
908 208

Midlene er fordelt slik fylkesvis:
Fylke
Tildelt sum

Stimuleringsmidler

Akershus

kr

172 254

kr

Aust-Agder

kr

33 211

kr

Buskerud

kr

75 721

kr

Finnmark

kr

4 871

kr

Hedmark

kr

73 950

kr

10 000

Hordaland

kr

73 950

kr

10 000

Møre og Romsdal

kr

18 598

kr

15 000

Nordland

kr

36 311

kr

5 000

Nord-Trønderlag

kr

54 466

kr

-

Oppland

kr

85 463

kr

-

Oslo Fylkes

kr

15 941

kr

5 000

Rogaland

kr

55 352

kr

5 000

Sogn og Fjordane

kr

73 507

kr

-

Sør-Trønderlag

kr

27 897

kr

-

Telemark

kr

11 956

kr

-

Troms Fylkes

kr

21 698

kr

10 000

Vest-Agder

kr

27 897

kr

5 000

Vestfold

kr

40 296

kr

-

Østfold

kr

4 871

kr

-

Total

kr

908 208

kr
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10 000
10 000
-

85 000

Kursvirksomheten med støtte fra Studieforbundet kultur og tradisjon
Statlig voksenopplæringstilskudd via studieforbundet for øvrig, går direkte til kursene lokalt,
på fylkesnivå og til sentralleddet. I 2018 gjennomførte husflidslag 63 012 kurstimer fordelt
2 554 kurs og med 14 648 deltakere. Antallet kurstimer har hatt en liten nedgang i forhold til
2017 etter å ha vært forsiktig økende over flere år.
Fylke
Østfold
Akershus
Oslo
Hedmark
Oppland
Buskerud
Vestfold
Telemark
Aust-Agder
Vest-Agder
Rogaland
Hordaland
Sogn og
Fjordane
Møre og
Romsdal
Nordland
Troms
Finnmark
Trøndelag
SUM

Kurs
Timer
Delt.
Tilskudd
145
3433
725 144570
527
12963
2867 686642
41
712
219
55870
264
5915
1470 324350
160
3685
944 246150
108
2264
645 133325
161
4094
944 285780
121
4098
720 308465
49
1586
316 147210
54
1643
307
65795
169
3973
893 186815
162
3860
928 254785
45

896

78
155
123
28
164
2554

1813
4151
3078
575
4273
63012

241

55745

594 108710
895 212820
838 203265
155
43625
947 304995
14648 3768917

For hver kurstime får lokallagene voksenopplæringsmidler gjennom studieforbundet, som i
2018 ville si 30 kroner per time for kurs uten lærer og 95 kroner per time for kurs med lærer.
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. Kurs med
minst tre deltakere over 14 år kan motta kursstøtte, og dermed kan også enkelte av Ung
Husflid-kursene få slik støtte.
NH mottok kr 481 707 i tilskudd beregnet ut fra studietimetall totalt. Dette går til faglig arbeid i
organisasjonen, studieplanutvikling, skolering internt, utviklingsarbeid, kurslærerkurs osv.
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Utvalg og arbeidsgrupper
Vi organiserer vårt arbeid med ulike satsings- 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 John Gunnar Sætherbakken, lærer UngInvest, AiB, avd. Kongsberg
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
Styret gjennomgått mandat og organisering av fagutvalgen, med sikte endelig vedtak i
2019.
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 fylkeslagene og for husflidhåndverkere er valgt av og blant sine
respektive grupper
Arbeidsgruppen for satsingsområdet ullialt har bestått av prosjektleder Sølvi Westvang,
og konsulentene Randi Hole, Elin Gilde Garvin, Randi Breiset og Annie Eikenes
Arbeidsgruppe for satsningsområde Holdbart består av prosjektleder Sølvi Westvang,
konsulentene Kathrine Gregersen, Arild Larsen, Brita Rusten Åmot.
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Nettverk, representasjon og samarbeid
Studieforbundet kultur og tradisjon
Er det tredje største studieforbundet i Norge med 42 medlemsorganisasjoner og 164.500
kurstimer. NH samarbeider tett med studieforbundet både faglig, organisatorisk og politisk.
Dette gjelder bla den modulbaserte opplæringen innen bunad og innen vev, Fagdagane i
bunad og folkedrakt, kurslærerkursene, Treseminaret og arbeidet med å få Bunadbruk i
Norge på UNESCOs lister over representativ immateriell kulturarv.
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. Studieforbundet deltar på våre sentrale arenaer og på møteplasser i
fylkene. På årsmøte var NH representert med Marit Jacobsen, Anne Langmoen, Solveig T.
Grinder og Linda Thiis. NH er representert i styret med Solveig T.Grinder og Linda Thiis.
Norges Kulturvernforbund
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 husflidskonsulent i Akershus, Anne Guri
Gunnerød. Kulturvernforbundet er sekretariat for de årlige Kulturminnedagene, som i 2018
hadde tema «Typisk norsk, ikke bare norsk». Mange husflidslag registrerte også sin
husflidsdag som kulturminnedagsarrangement.
Vi var tilstede med flere deltakere på den årlige Kulturvernkonferansen i mars, og på
landsmøtet i Halden i mai deltok Berit Lindquister, Anne Guri Gunnerød og Marit Jacobsen.
Kulturalliansen
Norges Husflidslag var 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. På årsmøte i april deltok Solveig T. Grinder, Jorid Martinsen og Marit
Jacobsen. Marit ble valgt til styreleder for to år i 2017.
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Dyrsku’n og husflidstevlinga
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 vært å blant
annet 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 med tema norsk ull – kvalitet i særklasse. En av
konsulentstillingene er spesielt knyttet opp mot dette arbeidet.

Evy Eilertsen
mottok Diplom
for godt
håndverk fra
Norges
Husflidslag for
sin rosesøm til
Tinn-bunaden

Monica
KjellmanChapin mottok
Diplom for godt
håndverk fra
Norges
Husflidslag for
sine smidde
vegg-ur.
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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 2016-2018 hos Danmark. Sverige tok
over i 2018 og har lederskapet fram til mars 21. Det årlige generalsekretærmøtet ble avhold i
Stockholm 5.-6. mars. Solveig T Grinder og Marit Jacobsen deltok. Nordisk Husflidsleir for
Ungdom og utvikling av Nordic Craft Week, en nettbasert markering av husflid, var sentrale
temaer.
Vi er også medlem av European Folk Art and Craft Federation (EFACF) sammen med
søsterorganisasjoner i, Danmark ,Finland, Færøyene, Estland, Litauen Slovakia, Sverige,
Ungarn og Østerrike . Norges Husflidslag har sekretariatsansvar for organisasjonen, med
Solveig T. Grinder som generalsekretær fram til 2021. Generalforsamling blir avholdt hvert
tredje år, og fant sted 5.-6. juli i Riga. Vitalisering og reorganisering av det Europeiske
samarbeidet i nettverket var sentralt tema. Nettverket har ny hjemmeside:
https://europeanfolkartandcraft.com. Berit Lindquister, Solveig T. Grinder og Marit Jacobsen
deltok.
UNESCO
UNESCO er FNs organ som kultur- og utdanningssamarbeid, og vi er akkreditert som
ekspertorganisasjon innen UNESCO-konvensjonen for vern av immateriell kulturarv. Vi er
aktivt involvert i Kulturrådets arbeid med å implementere konvensjonen i Norge. Vi deltok i
2018 med to personer på en samling for instruktørnettverket i konvensjonen, for å kunne bli
bedre til å formidle betydningen av konvensjonen for tradisjonelt håndverk. Dette arbeidet gir
oss verdifull kontakt med andre NGOer innen kulturarvsfeltet både i Norge og Norden.
Linda Thiis representert NH på den 13. Com, UNESCOs årlige møte der søknadene til de
ulike listene knyttet til konvensjonen for immateriell kutlurarv blir behandlet. Der møtes også
flere NGOer (Frivillige organisasjoner) i det som kalles ICH (Intangible Culture Heritage) NGO forum.
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 Bunadog 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. Ledelsen i NH sitter i nettverkets
ressursgruppe, og er utover dette til stede sammen med flere ansatte og/eller
styremedlemmer på samlinger i regi av nettverket. Norsk Håndverksinstitutt er ansvarlig for
driften av nettverket.
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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 2018 deltatt på både årsmøte, topplederkonferanse, utdeling av
frivillighetsprisen og møter i ulike nettverk og arbeidsgrupper i organisasjonen.
Lokallagsleder og husflidskonsulenten i Oslo presentert Ung Hus på en av Frivillighet Norges
større konferanser i 2018
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. NOKU samarbeide med
Kulturalliansen om å få gjennomført kartlegging av lokaler som brukes til kultur i kommunen.
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. Jorid Martinsen representert NH på
representantskapsmøte i juni.
Landsrådet for Norges Barne- og Ungdomsorganisasjoner LNU
NH var ikke medlem av LNU i 2018 men har i flere år benytte tilskuddsordninger de forvalter
til ulike større kulturtiltak. Vi mottok 200.000 fra ordningen Herreløs Arv til Nordisk Husflidsleir
for Ungdom. Arbeidet med å søke assosiert medlemskap ble igangsatt, da vi ønsker å kunne
delta på møteplasser og kurs i LNU s regi. For å være ordinært medlem, må en lagt større
del av medlemsmassen være under 30 år.
NHO
Norges Husflidslag er medlem av arbeidsgiverforeningen NHO Handel og Service.
Vi har deltatt på årsmøte og andre møter, og hatt dialog om ulike samarbeidstiltak knyttet til
næring, og om personalpolitiske spørsmål.
Sparebankstiftelsen DNB
Har gjennom flere år vært en viktig økonomisk samarbeidspart. Stiftelsen vil gjerne ha
innspill og ideer til prosjektet og tiltak og inviterer til ideutvekslingsmøter og tar imot oss når
vi har forslag til tiltak og behov for finansiering. De prioriterer tiltak rettet mot barn og unge,
og hadde i 2018 kulturarv som en særlig satsning. Vi deltar på Verdens Kuleste Dag som er
deres arrangement for barn og unge i Oslo hvert år i august og vi har mottatt støtte til
formidlingsarbeid knyttet til «Bunadbruk i Norge- populært, men truet.»
Norsk Kulturråd/Norsk Kulturfond
Driftsmidlene fra Norsk kulturråd utgjør halve driftsbudsjettet til organisasjonen, og en
grunnleggende forutsetning for det faglige arbeidet over hele landet. Vi har god dialog både
med administrasjonen i Kulturrådet og med utvalget som forvalter inn kulturarv.
Norsk kulturråd har også ansvaret for arbeidet med UNESCO-konversjonen for Immateriell
kulturarv i Norge. Vi har derfor et tett samarbeid om dette. Barbro Storlien og Marit Jacobsen
deltok på årskonferanse i Bergen i November.
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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 ca 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.
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 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.
Ansatte
Marit Jacobsen
Sverre Valdal
Kurt Bohmann
Solveig T. Grinder
Marianne Ottershagen
Jorid Martinsen
Kristoffer Oftedal
Mette Skøien
Anne Langmoen
Berit Solhaug
Sissel Beate Skar
Elin Gilde Garvin
Bjørg Lundeby
Anne Guri Gunnerød
Kristine Fornes
Linda Thiis
Brita Rusten Åmot

Administrerende direktør
Leder fellestjenester til 31.08.
Leder fellestjenester fra 15.08
Seniorrådgiver 90 %
Regnskapsansvarlig
Kommunikasjonsrådgiver 80%
Medlemsservice/nettsupport 20%
Medlemsservice 80 %
Sentralbord/medlemsservice/salg
Redaktør Norsk Husflid
Redaksjonssekretær/informasjon/bibliotek til 28.02.
Barne- og ungdomskonsulent
Husflidskonsulent Østfold 80 %, fellestjenester 20%
Husflidskonsulent Akershus
Husflidskonsulent Oslo, 50 %
Husflidskonsulent Buskerud
Husflidskonsulent Oppland
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Arild Larsen
Annie Eikenes
Marthe Haugerud
Kathrine Gregersen
Berit Rasmussen
Hege Therese Nilsen
Randi Hole
Synøve E. Vadøy
Sidsel Skjelfjord
Randi Breiset
Lill-Heidi M. Olsen
Petra-Mari Linaker
Maaike Halbertsma
Sølvi Westvang

Husflidskonsulent Hedmark
Husflidskonsulent Vestfold 70 %, Ung Husflid 30%
Kultur- og næringskonsulent/Husflidskonsulent Telemark
Husflidskonsulenten Vest-Agder/Aust -Agder
Husflidskonsulent Rogaland 80 %
Husflidskonsulent Hordaland
Husflidskonsulent Møre og Romsdal og teamleder opplæring
Husflidskonsulent Sogn og Fjordane og teamleder næring
Husflidskonsulent Trøndelag
Husflidskonsulent Trøndelag
Husflidskonsulent i Nordland
Husflidskonsulent Troms og teamleder organisasjon
Husflidskonsulent Finnmark 70 %
Prosjektleder Ullialt 50%

Hillevi Strandabø og Tina Bisgaard har vært innleid som vikarer i regnskapsavdelingen i
ulike deler av året gjennom vikarbyrå. Iver Hesselberg har hatt praksis som elev fra vgs.
skole, en dag pr uke fra oktober. Vi har også hatt medarbeidere på arbeidspraksis i kortere
perioder.
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 har i 2018 vært
som følger:
Team opplæring
Randi Hole, (leder), Randi Breiset, Anne Guri Gunnerød, Linda Thiis og
Marthe Haugerud og Solveig T. Grinder.
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 og Maaike Halbertsma.
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 går på omgang
blant konsulentene, 4 år av gangen. Barne- og ungdomskonsulenten er også teamleder, men
er dette er en fast stiling. Sammen med leder for fellestjenester og direktør utgjør
teamlederen ledergruppa i organisasjonen.
Det vises forøvrig til styrets melding.

34

STYRETS MELDING 2018
Norges Husflidslag er stiftet i 1910 og er en av Norges eldste og mest tradisjonsrike
organisasjoner. Kultur- og interesseorganisasjonen har som hovedoppgave å styrke den
levende husflidstradisjonen i Norge og har 29 ansatte. Hovedkontoret ligger i Oslo, 18
ansatte arbeider ute i fylkene.
Norges Husflidslags visjon er Husflid for framtida.
Strategisk plan for periodene 2015-2018 har hatt følgende:
Verdier:
Aktiviteter:
Hovedmål:

Tradisjon, kvalitet og skaperglede
Ivareta, formidle og fornye husflidstradisjonene
Husflid skal være levende som kultur og næring i Norge.

Arbeidsområdene er opplæring, næringsutvikling og synliggjøring.
Den strategiske planen er retningsgivende for all aktivitet i organisasjonen.
Satsingsområdet for perioden 2015 — 2018 var ull – kalt Ullialt.
Styremøte
Det har vært avholdt 5 styremøter som har behandlet 52 saker.
Økonomi
Administrasjonen har lagt fram oppdaterte prognoser på hvert styremøte.
Kontingentinntekter, offentlige tilskudd og prosjektinntekter er de viktigste inntektskildene.
Driftsstøtten fra Norsk kulturråd ble økt med 2,4 % i 2018. Tilskuddene fra fylkeskommunene
hadde også en liten økning, etter at de har stått stille de siste årene eller i realiteten gått
tilbake til tross for et stort og synlig arbeid ute i fylkene. Organisasjonen gikk med et
underskudd på kr. 312.933 som skyldes for mye inntektsført andel av kontingent i 2017,
ekstra vikarkostnader, samt etterbetaling av arbeidsgiveravgift da alle ansatte må være
registrert på samme arbeidssted for å opprettholde AFP-rettigheter.
Organisasjonen hadde i 2017 et overskudd på 543 769 og per 31.12.18 er egenkapitalen på
kr. 3.058.265. Styrets intensjon er å budsjettere i balanse i de kommende årene. Regnskapet
er lagt fram under forutsetning av fortsatt drift, og styret stadfester at det er slike
forutsetninger.
Internt arbeidsmiljø
2018 har vært et godt arbeidsår for organisasjonen. Dette året har vi arbeidet mye med
oppgavefordeling internt, å få på plass en ny ledergruppe samt sikre de ansatte en
videreføring av pensjonsordning gjennom AFP ordningen i privat sektor. Ledelsen har
kontinuerlig fokus på å bygge et godt arbeidsmiljø. Å skape gjensidig tillit og godt
samarbeidsklima mellom ansatte og styret er sentralt i organisasjonen. Vi har
medbestemmelsesmøter 4 -5 ganger per år der verneombud og tillitsvalgte for de ansatte og
administrativ ledelse deltar. Det er også disse som gjennomfører de årlige
lønnsforhandlingene. NH har tariffavtale med NHO gjennom fagforeningen NEGOTIA.
Det blir lagt ned et stort arbeid i kommunikasjon med alle ledd av organisasjonen, mellom
ansatte og frivillige, mellom næring og ideelt arbeid og mellom kulturarv og
næringsvirksomhet.
Vi har hatt 2,98 % sykefravær. Dette har i hovedsak vært langtidssykemeldinger i
deltidsstillinger.
35

Norges Husflidslag er en IA-bedrift. Flere av det ansatte benytter seg av et alternativ til AFP
ved 62 år som innebærer 10 % redusert arbeidstid med full lønn. Per 31.12 18 er det 3
ansatte som benytter seg av dette. Det har ikke vært personskade i forbindelse arbeidet eller
skade på eiendom. Arbeidsmiljøet er kvinnedominert. Det er 29 ansatte i totalt 25,5 årsverk.
Av disse er 2,2 menn, hvor av en i ledergruppa. Vi oppfordrer menn til å søke ved nye
ansettelser.
Ytre miljø
Virksomheten forurenser ikke det ytre miljøet.
Oslo, 28. mars 2019
Barbro Tronhuus Storlien
Styreleder

Berit Lindquister
nestleder

Charlotte Engstad

Sissel Bjørøen

Inger Lise Brøto Torland

Agnete Sivertsen

Arild Larsen

Marit Jacobsen

direktør
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RESULTATREGNSKAP 2018
Note

2 018

2 017

Anskaffede midler
Medlemsinntekter
Medlemskontingenter

13

7 799 488

7 734 104

1,10

18 955 187

18 581 732

1

521 034

222 741

19 476 221

18 804 473

2

1 862 536

1 457 807

2

422 283

540 259

2 284 818

1 998 066

29 560 527

28 536 643

70 541

80 020

29 631 068

28 616 663

2 000

2 000

21 318 696

19 825 617

5

21 320 696

19 827 617

5

8 623 305

8 245 277

4,5

29 944 001

28 072 894

-312 933

543 769

Tilskudd
i) Offentlige
ii) Andre
Sum tilskudd
Innsamlede midler, gaver mv.
Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter fordelt på:
i) aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål
ii) aktiviteter som skaper inntekter
Sum opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter

SUM inntekter
FINANSINNTEKTER

SUM anskaffede midler

Forbrukte midler
Kostnader til organisasjonens formål
i) tilskudd, bevilgninger mv. til oppfyllelse av organisasjonens formål
ii) kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet
SUM kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet

Administrasjonskostnader

Sum forbrukte midler

Årets aktivitetsresultat

Fordeling til/fra formålskapital
Formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner
Annen formålskapital

-312 933
-312 933
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309 200
234 569
543 769

BALANSE 2018

EIENDELER

2 018

2 017

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Bevaringsverdige eiendeler
Andre driftsmidler
Sum varige driftsmidler

270 000
0
270 000

270 000
0
270 000

Finansielle anleggsmidler
Andre fordringer
Sum finansielle anleggsmidler

351 519
351 519

351 519
351 519

621 519

621 519

336 774
0
130 760

55 129
0

320 988
29 020
817 542

318 992
12 848
386 969

10 809 041
11 626 583

8 757 165
9 144 134

12 248 102

9 765 653

59 200
3 311 998
-312 933
3 058 265

309 200
3 077 429
234 569
3 621 198

592 985
1 345 029
2 966 324
329 209
2 637 115
4 285 498
1 737 308
0
0
2 548 190
9 189 836

781 080
1 248 084
2 203 378
0
2 203 378
1 911 919
1 765 743
0
132 761
13 415
6 144 456

9 189 836

6 144 456

12 248 102

9 765 653

Sum anleggsmidler
Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Kortsiktige fordringer
Fakturert kontingent og abo, ikke bet.
Forskuddsbetalte kostnader
Mellomværende ansatte
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum omløpsmidler

Sum eiendeler
FORMÅLSKAPITAL OG GJELD
Formålskapital
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner
Annen formålskapital
Periodens resultat
Sum formålskapital

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldige offentlige avgifter
Forskuddsbetalt kontingent og abonnement
Skyldig kontingent
Forskuddsbetalt kontingent

Annen kortsiktig gjeld
Skyldig feriepenger
Årsoppgjørsdisposisjoner
Prosjektmidler overført fra tidligere år
Kortsiktig gjeld

Sum kortsiktig gjeld
Sum gjeld

Sum formålskapital og gjeld
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Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner.
Organisasjonen er ikke skattepliktig for sin virksomhet, jfr. Skatteloven § 2-32.
Medlemsinntekter:
Medlemsinntektene inntektsføres i den perioden medlemskapet gjelder. Forskuddsbetalte medlemsinntekter
for neste år balanseføres som annen kortsiktig gjeld.
Tilskudd:
Tilskudd fra stat og andre offentlige institusjoner inntektsføres i den perioden de er tildelt for, hvilket normalt
vil falle sammen med utbetalingsåret. Tilskudd som er øremerket spesielle prosjekter inntektsføres på det
tidspunktet organisasjonen har juridisk rett til tilskuddet, det er rimelig sikkert at inntekten vil bli mottatt,
og den kan måles pålitelig.
Salg av varer:
Salg av varer inntektsføres ved levering.
Finansinntekter:
Renteinntekter inntektsføres etter hvert som de opptjenes.
Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld:
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av
anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.
Varebeholdning:
Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes
etter FIFO-prinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost.
Det foretas nedskrivning for påregnelig ukurans.
Anleggsmidler:
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost.
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmiddelets økonomiske levetid.
Dersom den virkelige verdien av et anleggsmiddel er lavere enn bokført verdi, og dette skyldes årsaker som
ikke antas å være forbigående, nedskrives anleggsmiddelet til virkelig verdi. Nedskrivningen reverseres når
grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er tilstede.
Bevaringsverdige eiendeler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og virkelig verdi. De bevaringsverdige
eiendelene avskrives ikke da de har ubestemmelig levetid og/eller en høy restverdi.
Egne utgifter til utvikling av immaterielle eiendeler kostnadsføres i det regnskapsår de er pådratt.
Fordringer:
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap.
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.
Pensjonsforpliktelser:
Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført. Pensjonspremien anses i
disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med lønnskostnader.
Note 1: Tilskudd:
Offentlige tilskudd:

2018

Norsk kulturråd
Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Fylkeskommunale tilskudd
Studieforbundet kultur og tradisjon
LNU Herreløs arv
Lotteri- og stiftelsestilsynet, mva-kompensasjon
Kulturdepartementet gaveforsterkning
Sum tilskudd

14 100
802
2 093
481
200
1 277

000
798
400
707
000
282
0
18 955 187
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2017
13 772
744
1 952
499
195
1 353
64
18 581

000
310
220
791
390
796
225
732
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Andre tilskudd:

2018

Sparebankstiftelsen
Husflidfondet
Sig. Bergesen dy og hustru
Akershus Fylkeshusflidslag
Nordisk Kulturfond
Oslofjordfondet
Andre tilskudd
Sum tilskudd

158
197
50
49
65

2017

301
658
000
550
525
0
0
521 034

102 741
0
0
0
0
100 000
20 000
222 741

2018

2017

Note 2: Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter:
Aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål:

Abonnement
Annonseinntekter
Andre driftsinntekter
Landsmøte
Deltakeravgifter m.m.

440
436
313
284
387
1 862

044
775
892
617
208
536

455 220
413 085
269 527
0
319 976
1 457 807

Salgsinntekt handelsvarer
Annen driftsrelatert inntekt

370 177
52 106

476 889
63 370

Sum aktiviteter som skaper inntekter

422 283

540 259

Sum opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter
Aktiviteter som skaper inntekter:

Note 3: Lønn
Antall årsverk i 2018 har vært 25,5 (26,8 i 2017)
Pensjonsforpliktelsene er dekket gjennom avtale med Statens Pensjonskasse.
Norges Husflidslag er pliktig å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk
tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne loven.
Adm. direktør
Lønn
Pensjonskostnad
Annen godtgjørelse
Sum

729 425
14 295
743 720

Note 4: Kostnader etter art
Varekostnad
Lønnskostnader
Driftskostnader:
Lokalkostnader
Inventar og utstyr
Eksterne honorarer
Kontordrift
Reiser
Markedsføring/vervepremier
Tilskudd til lokallag og prosjekt
EDB drift
Møter, kurs, oppdatering
Andre driftskostnader
Revisor
Det er i 2018 kostnadsført kr 154.169,- i ordinært revisjonshonorar.

40

Styret
246 310
246 310

2018

2017

1 575 564
18 398 944

1 715 387
17 872 836

2 005 314
633 573
840 680
1 447 132
1 868 156
40 490
26 000
1 291 145
1 372 139
444 863
29 944 001

1 688 640
565 243
386 735
1 137 474
2 006 235
8 660
35 000
1 296 834
843 761
516 089
28 072 894
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Tap på fordringer
Konstaterte tap på fordringer i 2018 utgjør kr. 0, og beløpet inngår i andre
driftskostnader. Tilsvarende tap i 2017 var kr 0,-.
Det er ikke foretatt endringer i avsatt tap på fordringer i 2018.
Note 5: Administrasjonsprosent/formålsprosent
NRS (F) God regnskapsskikk for ideelle organisasjoner ble vedtatt i 2008. Standarden er
etter utgivelsen begynt å anses som en norm for ideelle organisasjoner.
Etter standarden er det et krav om at kostnadene skal spesifiseres etter aktivitet ikke art i
enten resultatregnskapet eller i note
Aktiviteter til formålet er kostnader som er påløpt for å oppfylle foreningens formål og
vedtekter. Kostnader som ikke kan knyttes direkte til et formål er klassifisert som
administrasjonskostnader.
Forklaring av ulike formålskostnader:
Tilskudd og bevilgninger til oppfyllelse av organisasjonens formål
Tidsskriftet Norsk Husflid
Husflidskonsulentene, drift og lønn
Tiltak og aktiviteter i team synliggjøring
Tiltak og aktiviteter i team næringsutvikling
Tiltak og aktiviteter i team opplæring
Ung husflid, drift, lønn og tiltak
Innkjøp for videresalg
Kurs og kompetanseutvikling
Sum formålskostnader
Administrasjonskostnader
Sum totale kostnader

2018

2017

2 000
2 702 336
11 471 881
1 074 935
436 973
668 237
3 943 490
208 076
812 768
21 320 696
8 623 305
29 944 001

2 000
2 829 563
11 269 512
609 800
205 001
1 039 108
3 006 162
150 304
716 167
19 827 617
8 245 277
28 072 894

2018
71 %
29 %

2017
71 %
29 %

Formålsprosent og administrasjonsprosent beregnes som midler anvendt til formålet,
hhv til administrasjon i forhold til sum forbrukte midler.

Formålsprosent
Administrasjonsprosent
Note 6: Bundne midler:
Av totale bankinnskudd er kr. 656.337 bundet til skyldig skattetrekk.
Skyldig skattetrekk pr. 31.12 utgjør kr 655.832
Note 7: Fordringer:

2018

Mellomværende ansatte
Forskuddsbetalte kostnader
Øvrige fordringer
Sum andre kortsiktige fordringer

29
320
130
480

Note 8: Andre langsiktige fordringer
Andre langsiktige fordringer består av depositum husleie.
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020
988
760
768

2017
12 848
318 992
0
331 840
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Note 9: Bevaringsverdige eiendeler
Kniv/boksamling
Kunst innkjøpt i 2006
Sum

250 000
20 000
270 000

Note 10: Mva-kompensasjon
Mottatt mva-kompensasjon
Fordeling av mva kompensasjon:
Mva-kompensasjon fordelt til fylkes- og lokallag
Inntektsført som andre offentlige tilskudd
Sum
Note 11: Kortsiktig gjeld:
Prosjektmidler overført til neste år
Skyldig feriepenger
Annen kortsiktig gjeld
Sum annen kortsiktig gjeld

2018
3 690 585

2017
3 580 125

2018
2 413 303
1 277 282
3 690 585

2017
2 226 329
1 353 796
3 580 125

2018

2017

0
1 737 308
2 548 190
4 285 498

132
1 765
13
1 911

761
743
415
919

Note 12: Annen formålskapital
Formålskapital med
selvpålagte restriksjoner

Per 01.01.
Landsmøte
Årets resultat
Per 31.12.

309 200
-250 000

Annen formålskapital

3 311 998

59 200

-312 933
2 999 065

2018

2017

Butikkene
Håndverkerne
Andre medlemsgrupper

296 491
106 600
7 396 397

338 372
92 300
7 303 432

Sum kontingentinntekt

7 799 488

7 734 104

Note 13: Medlemskontingenter

Kontingentinntekter fordelt på medlemsgruppene

42

Sum formålskapital

3 621
-250
-312
3 058

198
000
933
265
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Til landsmøtet i Norges Husflidslag

Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo
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F +47 23 11 42 01

Uavhengig revisors beretning

www.rsmnorge.no

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon
Vi har revidert Norges Husflidslags årsregnskap som viser et negativt aktivitetsresultat på kr 312 933.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2018, aktivitetsregnskap for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende
bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for regnskapsåret
avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.
Grunnlaget for konklusjonen
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i
henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av organisasjonen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske plikter i
samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig
som grunnlag for vår konklusjon.
Øvrig informasjon
Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra
årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige
informasjonen.
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål å
vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi
har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.
Dersom vi konkluderer med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å
rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.
Styrets og administrerende direktørs ansvar for årsregnskapet
Styret og administrerende direktør (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den finner nødvendig for å kunne
utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller
utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING
RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent
accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.
RSM Norge AS er medlem av/is a member of Den norske Revisorforening.
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Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet
Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en
revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede
feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å
påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.
For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger.
Uttalelse om andre lovmessige krav
Konklusjon om registrering og dokumentasjon
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nødvendig i
henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag ISAE 3000 Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon
eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon, mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å
sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i
samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 21. mai 2019
RSM Norge AS

Erik Olsen
Statsautorisert revisor

Alle lokallagene i Møre og Romsdal hadde laget roser til dekorasjon på landsmøtet i Molde.
Det var mer enn 1000 roser.

