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2        Norges Husflidslag

Norges Husflidslag er en kultur- og 
interesseorganisasjon for husflid 
siden 1910. Organisasjonen er ledende 
aktør innen kulturvern, handlingsbåren 
kunnskap og næringshusflid. 

Medlemmer
22 364 medlemmer

356 lokallag

19 fylkeslag 

34 husflidsbutikker som er hel- eller deleid  

av fylkes- og/eller lokallag

154 husflidhåndverkere

Ansatte
29 ansatte, hvorav 17 husflidskonsulenter i fylkene

Styreleder
Barbro Tronhuus Storlien

Direktør
Marit Jacobsen

Medlem i
Studieforbundet kultur og tradisjon

Norges Kulturvernforbund

Frivillighet Norge

Kulturalliansen

Norges Vel

Norsk kulturforum

Nordens Husflidsforbund

European Folk Art and Craft Federation

NHO

H.K.H. Dronning Sonja er Norges Husflidslags 
høye beskytter, og beskytterskapet ble i 2020 
forlenget i fem nye år.
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På forsiden: Fikselaug i Kristiansand. Foto: Kathrine Gregersen. 
Tradisjonskurven vedmeis var Norges bidrag til Nordic Craft Week 
2020. Foto: Berit Solhaug/Norsk Husflid. Smykker av husflid-
håndverker Rita Dammen. Sommerskole i Skedsmo Husflidslag.
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2020 ble på mange måter et annerledes 
år og et år hvor vi virkelig fikk erfaring 
med å endre planer på kort varsel. Etter 
at Norge stengte ned 12. mars forandret 
det meste seg for de fleste, og mange 
av våre faste aktiviteter ble avlyst eller 
utsatt. Årsmøter ble avholdt digitalt og 
landsmøtet i Mandal ble erstattet av et 
svært nedtonet årsmøte i oktober. Kurs, 
medlemsmøter og læringsverksted ble 
koronatilpasset eller lagt på is og det 
var søkelys på smittevern, håndsprit, 
munnbind og hvor lang en meter er. 

Til tross for et år med mange utfordringer har jeg aldri 

vært så stolt av å være en del av Norges Husflidslag 

som da jeg leste første utkast til denne årsmeldingen. 

Aktiviteten har vært imponerende og fylt av gode, 

kreative løsninger som vitner om kjærlighet til husflid 

og glede over å møtes. Vi har gått gjennom en digital 

revolusjon, og selv om vi alle er enige om at fysiske 

møter er best, er det liten tvil om at vi har klart å holde 

hjulene i gang. 

Det siste året har ekstra mange erfart at det er godt 

å sitte med et håndarbeid. Mange av butikkene våre 

melder om rekordsalg av garn, lokallagene har stor 

pågang av medlemmer og ikke-medlemmer som 

ønsker å gå på kurs og vi ser at husflid gir glede. Det 

lover godt for fremtiden og selv om vi ser en liten 

nedgang i antall medlemmer håper jeg det er helt 

midlertidig og at muligheten til å avholde fysiske 

samlinger igjen vil bidra til flere medlemmer. 

På vegne av styret takker jeg alle frivillige og ansatte 

for innsatsen dere legger ned i Norges Husflidslag 

og jeg takker for alle gode og inspirerende møter 

og samtaler i 2020. Dere er alle en viktig del av 

organisasjonens visjon: husflid for framtiden.

Takk og på gjensyn,

  Barbro Tronhuus Storlien

Styreleders hilsen
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visjon
Husflid for framtida

verdier
Bærekraft, tradisjon, skaperglede, kunnskap og ferdighet

hovedmål
Fremme husflid som levende kultur og næring

aktivitet
Ta vare på, formidle og fornye husflidstradisjoner

arbeidsområder

Strategisk plan 2019-2022

Opplæring
Mål: Øke faglig og organisatorisk kompetanse

• Vi skal ha kunnskap om immateriell kulturarv, og arbeide med tradisjonelt 

håndverk og truede teknikker

• Vi skal øke barn og unges kunnskap og ferdigheter

• Vi skal formidle kunnskap om bærekraft og materialenes verdikjede

• Vi skal legge vekt på fornyelse og nytenkning

• Vi skal styrke organisasjonsopplæringen

• Vi skal arbeide for styrking av offentlig utdanning innen håndverksfag

Næringsutvikling
Mål: Styrke utøvelse og salg av husflidshåndverk

• Vi skal styrke merkevaren husflidshåndverk som kulturnæring

• Vi skal bedre rammebetingelsene for næringsutøvere i husflidshåndverk

• Vi skal styrke produksjon og salg av husflidshåndverk

• Vi skal fremme produksjon og bruk av bærekraftige materiale

Synliggjøring
 Mål: Styrke synliggjøringen av Norges Husflidslags arbeid

•  Vi skal øke kunnskapen om Norges Husflidslags rolle i samfunnet faglig og politisk

•  Vi skal fremstå som en faglig sterk frivillig organisasjon som spiller en viktig rolle 

for norsk kulturarv, kulturliv og lokalmiljø

•  Vi skal være en åpen organisasjon og legge til rette for inkluderende møteplasser

•  Vi skal styrke synliggjøring og formidling i digitale kanaler
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Opplæring

Digitale fagdager: Marianne Lakselv, daglig leder ved 
Norsk Flid Husfliden i Tromsø snakker om de gode lokale 
samarbeidene mellom bunadtilvirkere og butikken.

Et av foredragene på Fagdagen for bunad og folkedrakt handlet om herregårdmote 
fra Østfold i siste halvdel av 1700-tallet. Kari Filberg har vært en av pådriverne 
bak dette store rekonstruksjonsprosjektet. Sammen med bunadutvalget i Østfold 
Husflidslag og Husflidskonsulenten i Østfold har hun arbeidet intenst i 15 år, fram til 
bunaden ble presentert sommeren 2015. Foto: Heidi Fossnes, Magasinet BUNAD.
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Vi er landets største kursarrangør i 

tradisjonshåndverk. Alle kursene registreres via 

Studieforbundet kultur og tradisjon, og utfyllende 

statistikk med fordeling innen lag og fylker, 

fagområder og deltakere ligger på deres nettsider. 

I 2020 var deler av kursaktiviteten avlyst eller utsatt 

på grunn av koronapandemien. Kurstimer har gått 

ned med rundt 30%, antall kurs med rundt 20% 

og antall deltakere med rundt 15%. Det ble likevel 

gjennomført 45 893 (63 579) kurstimer fordelt på 

2 026 (2 597) kurs og med 10 606 (14 691) deltakere. 

Tallene i parentes er fra 2019. 

Studieforbundet har sammen med 

Voksenopplæringsforbundet lagt ned et omfattende 

arbeid for å stimulere til aktivitet, forhandle 

fram justering av det statlige regelverket og 

rammebetingelser tilpasset koronasituasjonen. 

Statlig voksenopplæringstilskudd, via 

Studieforbundet, går direkte til kursene og 

Studieforbundet har oppjustert timetilskuddet. 

Satser i parentes er de oppjusterte Koronasatsene: 

Kurs med lærer: 100 (125) kroner per time i tilskudd. 

Kurs med minst tre deltakere over 14 år kan motta 

kursstøtte, og dermed kan også enkelte av Ung 

Husflid-kursene få slik støtte. 

Rødlista
Rødlista tradisjonshåndverk er et 

kjerneområde for Norges Husflidslags 

virksomhet, og over tid er flere tusen 

kurs innen et stort mangfold av 

teknikker gjennomført. Uten denne aktiviteten ville 

vi i dag ha mistet verdifull kunnskap innen mange 

håndverks- og håndarbeidsområder.

Gjennom en nasjonal bergingsdugnad kalt Rødlista, 

oppfordres alle husflidslag til å gi utvalgte teknikker 

en «ny start» ved å formidle, dokumentere og lære 

opp nye utøvere. Husflidskonsulentene i fylkene er 

pådrivere, motivatorer og veiledere for lokallagene. 

Rødlista-resultater for 2020 
•  1 dokumentasjonskurs avholdt digitalt for 

Akershus og Østfold. 10 lokallag deltok. 

Anne Guri Gunnerød og Reidunn Horgen var 

kurslærere. Det ble ikke holdt fysiske kurs i 

dokumentasjonsarbeidet med rødlisteteknikker. 

•  Kursopplegget for dokumentasjonsarbeid av 

Rødlisteteknikker ble revidert og gjort tilgjengelig 

for en digital plattform.

Fagdagen i bunad og folkedrakt
Årlig arrangerer Norges Husflidslag sammen 

med Studieforbundet kultur og tradisjon, Noregs 

Ungdomslag, Norsk institutt for bunad og folkedrakt 

og Norsk folkedraktforum «Fagdagene i bunad og 

folkedrakt» for alle som er interessert i bunad. For å 

overholde smitteverntiltakene gikk vi i 2020 fra to 

dager til én, derav «Fagdagen» og ikke «Fagdagene». 

På programmet var blant annet foredragene 

«Historiske rekonstruksjonar frå Ryfylke og Østfold», 

«Ingen bunad uten et mangfold av produsenter», 

Marianne Lakselv, daglig leder ved Norsk Flid 

Husfliden Tromsø, og «Fellesskap i form—om 

normgjevande skikkar med døme frå hus og båtar», 

Jon Godal.

TREseminaret på Dovre
TREseminaret er et samarbeidsprosjekt med Dovre 

handverkssenter, Håndverksskolen, Senter for 

bygdekultur og Studieforbundet kultur og tradisjon. 

TREseminaret er et fagseminar som består av en 

rekke håndverks- og husflidskurs, samt tilbud 

om foredrag på kveldstid. Det blir også holdt kurs 

i husflid- og restaureringsteknikker som står på 

Rødlista over truet håndverk. Tema for 2020 var 

«Handverk er bærekraft!» og hadde flere påmeldte 

enn noe tidligere år. TREseminaret måtte avlyses 

grunnet covid-19. Husflidskonsulenten i Hedmark, 

Arild Larsen, sitter i prosjektgruppa.

Vi skal ha kunnskap om immateriell kulturarv, og arbeide 
med tradisjonelt håndverk og truede teknikker
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Opplæring

Bunadbruk i Norge  
– populært, men truet 
Sammen med Norsk Folkedraktforum, 

Noregs Ungdomslag, Norsk institutt 

for bunad og folkedrakt, og Studieforbundet kultur og 

tradisjon bestemte Norges Husflidslag seg i 2017 for 

å starte et prosjekt med et to-delt formål; 

•  Spre kunnskap og bevissthet om bunadbruk rettet 

særlig mot barn og unge

•  Arbeide frem en søknad til UNESCO om å 

få bunadbruken i Norge inn på en av de tre 

listene knyttet til konvensjonen for vern av den 

immaterielle kulturarven; den representative liste 

over menneskehetens immaterielle kulturarv.

I styringsgruppa for prosjektet sitter det 

representanter for alle fem samarbeidspartnerne. 

Prosjektet mottok i 2019 kr. 775.000 fra 

Sparebankstiftelsen DNB til formidlingstiltak rettet 

mot barn og unge.

 

Den allmenne  
bunadbruken 
i Norge 
Det er få andre land i verden  
som har en så bred tradisjon  
for bruk av bunader som vi har! 

Materiell tilknyttet prosjektet:

•  Heftet Bunad, hva er det?, et formidlingsopplegg 

for barn i alderen 9-12 år

• Ny brosjyre; Den allmenne bunadbruken i Norge 

• Det er opprettet egen prosjekthjemmeside, 

bunadbruk.no hvor vi samler formidlingsmateriell 

og løpende informasjon om aktivitet i prosjektet. 

• Som et pilotprosjekt, har noen skoler fått et 

formidlingsopplegg rettet mot siste årene i 

ungdomsskolen og første år på videregående, 

13-16 år. Dette ble ferdigstilt desember 2020 og 

ligger til gratis bruk på prosjektets hjemmeside 

bunadbruk.no.

Grunnet covid-19 ble alle utdanningsmessene 

avlyst.Der skulle vi ha deltatt for å promotere 

bunadtilvirkerutdanningen. Vi sendte isteden ut 

informasjonspakker til alle elever og lærere i Håndverk, 

design og produktutvikling i videregående skole. Det 

samme skjedde med de regionale samtalemøtene 

som vi la opp til å starte høsten 2020. Det planlegges 

gjennomføring av disse høsten 2021. 

Informasjonsmateriell og undervisningsopplegg ble sendt ut til alle elever og lærere i Håndverk, design og produktutvikling (til v.). Foto: 
Tone Sjåstad. Brosjyren Den allmenne bunadbruken i Norge med informasjon om prosjektet (til h.). Foto: Robert Landsem.
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Vi skal styrke 
organisasjonsopplæringen

Vevopplæringa
Vevopplæringa er en kursrekke på syv moduler 

som bygger på læreplanen i håndveverfaget VG3/

opplæring i bedrift. Dette er et samarbeid med 

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. 

I 2020 er følgende moduler gjennomført: 

• Kursrekke 2018 – 2021

 Modul 5: Tradisjonsvev, 7 deltakere 

• Kursrekke 2019 - 2022

 Modul 3: Kypert- og kypertvarianter, 3 deltakere 

• Kursrekke 2020 - 2023

 Modul 1: Muligheter i veven – innføring, 11 deltakere 

Bunadopplæringa 
Bunadopplæringa er en kursrekke på seks moduler, 

og en tilleggsmodul, som følger læreplanen 

i bunadtilvirkerfaget VG3/opplæring i bedrift. 

Bunadopplæringa er et samarbeid mellom 

Norges Husflidslag, Noregs Ungdomslag, Norsk 

folkedraktforum og Studieforbundet kultur og 

tradisjon. Kursrekka kan inngå som en del av 

grunnlaget for å gå opp som praksiskandidat 

og ta svennebrev. Modulene ble arrangert på 

Raulandsakademiet i Rauland og Norsk institutt for 

bunad og folkedrakt på Fagernes. 

I 2020 er følgende moduler gjennomført:

•  Kursrekke 2017 – 2020, 3 år

 Modul 6: Søm i kvinnebunad og innføring i 

tilpassing, 12 deltakere

•  Kursrekke 2019 - 2020 intensiv, 1 ½ år

 Modul 3: Sting, søm og brodering, 19 deltakere

 Modul 4: Skjorte og linsøm, 14 deltakere

•  Kursrekke 2019 – 2021, 3 år

 Modul 3: Sting, søm og brodering, 12 deltakere 

•  Kursrekke 2020 – 2023, 3 år

 Modul 1: Introduksjon til bunadtilvirkerfaget. 

Fagtema: Snorer og band, 20 deltakere 

•  Tilleggsmoduler

 Mønsteravtak og gradering, 6 deltakere 

•  Bunad og bærekraft

 2. samling, 8 deltakere

 3. samling, 8 deltakere

Organisasjonskurs og kurslærerkurs  
Fra tidligere undersøkelser ser vi at kurslærerne våre 

har svært stor kompetanse, men høy alder. For å 

videreformidle den kompetansen erfarne kurslærere 

har og for å inspirere andre til å bli kurslærere, 

arbeider Norges Husflidslag for å få fylkes- og 

lokallagene til å arrangere kurslærerkurs.

Lokal styrking av organisasjons- og fagkompetanse
Det gjennomføres organisasjonskurs i fylkene for å 

øke kompetansen, styrke organisasjonsarbeidet, og 

støtte opp og inspirere flere til å bli tillitsvalgte.

Årlig arrangerer fylkeshusflidslagene 

organisasjonskurs for lokallag. Innholdet i kursene er 

oppbygging av organisasjonen, vedtekter, strategisk 

plan, husflid.no, arbeidsoppgaver til fylkeslaget og 

om arbeidet for tillitsvalgte i lokale husflidslag. I 2020 

ble flere slike kurs avlyst på grunn av covid-19, men 

man vil satse på å gjennomføre disse i løpet av 2021.

Samling for kurslærerne i modulopplæringene
Hvert år arrangerer Studieforbundet kultur og 

tradisjon og Norges Husflidslag en samling for de 

som er kurslærere på opplæringsmodulene i vev 

og bunad/folkedrakt. Samlingen var planlagt til 

november, men ble dessverre avlyst, og vi håper å få 

den gjennomført i løpet av våren 2021. 

Digitalt kurs i formidling av husflidsteknikker
Husflidskonsulentene har deltatt på digitale kurs 

arrangert av Studieforbundet kultur og tradisjon der 

tema var bruk av digital formidling for kurslærere.
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Tross pandemien kunne hundrevis av barn også 
i år glede seg over at det ble sommerskole i ulike 
deler av landet. Foto fra Skedsmo Husflidslag 
(de to øverste) og Lunner Husflidslag (nederst).

Opplæring
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Ung Husflid er Norges Husflidslags barne- og 

ungdomssatsing med medlemmer i aldersgruppen 

opp til 26 år. Det tilbys aktiviteter som gir skaperglede 

og mestring. En egen barne- og ungdomskonsulent 

og et team bestående av 4 husflidskonsulenter, 

planlegger og organiserer aktiviteter, drifter Ung 

Husflids nettside og promoterer nasjonale og lokale 

aktiviteter i sosiale medier.  

Aktivitet og utfordringer i koronatid 
Det meste av husflidsaktivitetene for barn og ungdom 

foregår på lokallagenes fysiske opplæringsarenaer. 

Det arrangeres vanligvis kveldsaktiviteter, temadager, 

kurs, sommerskoler og aktivitetsuker over hele landet. 

I 2020 har mye av aktiviteten for barn og ungdom i 

lokallagene vært stengt ned. Etter 10 år med stigende 

medlemstall, ser vi for 2020 en direkte sammenheng 

mellom nedgang i medlemstall og manglende lokale 

aktivitetstilbud til barn og ungdom. Antall medlemmer 

pr. 31.12. 2020 var 2159, som er en nedgang på 329 

medlemmer fra året før. I 2020 var 1599 av våre 

medlemmer under 26 år. 

Året har vært preget av utforskning av ulike digitale 

medier som kan fungere som kanaler til framtidig 

nettverksbygging og håndverksopplæring. Dette 

er svært spennende og ser ut til å endre våre 

arbeidsmetoder i tiden som kommer. 

Det er knyttet store utfordringer til vår formidling 

av handlingsbåren kunnskap til barn og unge, på 

digitale plattformer.

Nettsiden unghusflid.no var aktivt brukt for 

å inspirere til husflidsaktivitet i koronatiden. 

Besøkstallet har hatt stor økning, spesielt gjelder 

dette for mars og april. I 2019 var gjennomsnittet i 

besøkstall på nettsiden per dag i denne perioden på 

cirka 300, og til sammenligning i samme periode i 

2020 lå besøkstallet per dag på cirka 1000. 

Veilederkurs 
Det ble bråstopp for Ung Husflid sine veilederkurs 

dette året, men det ble likevel arrangert et helgekurs 

med 20 deltakere i Buskerud i februar og et digitalt 

kurs for Agder i november, varighet på cirka 3 timer 

med 12 deltakere. 

Innspillsmøter 
Høsten 2020 ble Ung Husflid-kontaktene i alle 

fylker tilbudt digitale innspillsmøter, der målet 

var å kartlegge behovene de frivillige har for å 

gjenoppta aktivitetene for barn og ungdom i lagene. 

65 Ung Husflid-kontakter fra 8 forskjellige fylker 

deltok på de digitale møtene i nettverksbygging. 

Husflidskonsulentene har rollen som koordinatorer for 

nettverkene ute i fylkene. 

Ung Husflid-kontaktenes ønsker:

•  Flere instruksjonsfilmer i basisteknikker som gjør at 

de lettere kan undervise barn og unge én til én,  

og likevel opprettholde en meters avstand.

•  Tips og opplegg til uteaktiviteter sammen med 

barn og ungdom.

•  Flere digitale nettverksmøter til utveksling av 

erfaringer, ulike kurs og faglig påfyll.

Ungdom viser ungdom
I prosjektet «Ungdom viser ungdom», prøves ulike 

undervisningsmodeller ut for å rekruttere unge 

veiledere til Ung Husflid aktiviteter og sommerskoler. 

Målet er å komme fram til kurslærerkurs som er 

spesielt tilrettelagt for ungdom. Prosjektet er støttet 

av LNU, ved ordningen Herreløs arv. To kurs er 

gjennomført dette året, ett på Gjøvik og ett i Stjørdal. 

Til sammen 18 ungdommer i alderen 12-27 år deltok 

på kursene. Det faglige innholdet var knyttet til 

Holdbart-satsingen og temaer innenfor reparasjon 

og ombruk. Prosjektet videreføres i 2021 og deler av 

kursene må sannsynligvis gå digitalt.

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

Ungdomsråd 
Ungdomsrådet ble opprettet 2018, og i 2020 har 

det bestått av fire jenter i alderen 17-18 år. Målet 

med ungdomsrådet er å få innspill til arbeidet vårt 

med og for ungdom. Rådet har hatt to fysiske møter 

og seks nettmøter i 2020. Hyppigere møter har 

bidratt til at ungdommene er blitt bedre kjent med 

hverandre og oss, og vært mer synlige i Ung Husflid-

arbeidet. I 2020 har ungdommene bidratt med 

faglige aktiviteter til nettsiden og administrert Ung 

Husflid sin Instagram-konto. Ungdomsrådet har også 

deltatt i styringsgruppa for prosjektet «Ungdom viser 

ungdom». 

Til Norsk Husflid nr 5, 2020, ble det laget et eget 

portrettintervju med Ungdomsrådet. De ønsker å 

engasjere og rekruttere flere unge og oppfordrer 

ungdom til å bli med og påvirke organisasjonen. 

Ungdomsrådet i Norges Husflidalag: Marie Jørgensborg. Felicia Fossbakken, Ane Dahl og Vilde Hatterud Eid. Foto: Hanne-Kjersti S. Iversen

Aktivitetspakker
Et eksempel på lokal aktivitet i koronatiden var 

Leirfjord Husflidslag som lagde aktivitetspakker de 

delte ut til sine Ung Husflid medlemmer til påske i 

2020. Dette ble svært populært. 

På nettsiden og i nettverksmøtene, har vi oppfordret 

flere lag til å bruke denne ideen for å holde kontakten 

med barn og unge i en tid med nedstengning av 

fysiske læringsarenaer. Ut fra tilbakemeldingene fra 

Husflidskonsulentene, har minst 15 lokallag deltatt 

i dugnaden og det er delt ut 254 aktivitetspakker. 

Tallene er nok i virkeligheten langt større.

Rundt bålet
Som en direkte følge av innspillene fra Ung-Husflid 

kontaktene, søkte vi midler til et prosjekt kalt «Rundt 

bålet». Norges Husflidslag ble tildelt en breddegave 

på 1.4 millioner fra Sparebankstiftelsen DNB. Det er et 

toårig prosjekt med fokus på uteaktivitet og spikking. 

En egen arbeidsgruppe er i ferd med å utforme 

innholdet og framdriften i prosjektet.
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Fornøyd Ung Husflid-medlem og mottaker av aktivitetspakke 
fra Leirfjord Husflidslag (øverst til venstre). På tampen av 
2020 fikk Norges Husflidslag en tildeling på 1,4 millioner fra 
Sparebankstiftelsen DNB til prosjektet Rundt Bålet (til høyre). 
Foto: Arild Larsen.

Ungdomsrådet: (øvest fra v.) Marie Jørgensborg, Felicia Fossbakken, Vilde Hatterud Eid, og Ane Dahl. Foto: Hanne-Kjersti S. Iversen.
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Opplæring

Fra toppen: NRK lagde en bildereportasje fra Fikselauget i Kristiansand Husflidslag i januar Foto: NRK. 
Flere fagartikler, oppskrifter og praktiske tips er publisert på husflid.no/holdbart. Foto: Louisa Bond. 
Instruksjonsvideoer om reparasjon av klær, vart utviklet i samarbeid med Kindergarten Media, som 
del av Den kulturelle skolesekken Trøndelag. Foto: Kindergarten Media.
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Med satsingen Holdbart viser vi hvordan kunnskap 

om materialer og tradisjonsteknikker er viktige 

forutsetninger for et mer ansvarlig forbruk. 

Satsingsområdet berører alle ledd i organisasjonen og 

skal være en rød tråd i arbeidet i perioden 2019-2022.

Digital husflidsformidling
Da koronasituasjonen gjorde det vanskelig å 

treffes ble Holdbart-arbeidsgruppa sentral i å 

utforske mulighetene rundt digital formidling, og 

opplæring i digitale verktøy til ansatte og tillitsvalgte. 

Arbeidsgruppa holdt flere opplæringsøkter i bruk av 

Teams, Zoom og Facebook, samt utviklet en rekke 

tips og råd om digital formidling og aktivitet. Det 

ble tydelig at det var behov for å se på nye måter å 

formidle husflid på. Skapende hender ble tittelen på 

de digitale læringsverkstedene som lanseres i 2021. 

I løpet av våren ble det gjennomført åtte ulike 

direktesendte videoer på Facebook der tema var 

reparasjon, gjenbruk og bruk av bærekraftige 

materialer. 

Fikselaug
Fikseverksteder i lokallagene er en god arena for 

kunnskapsoverføring. Målet er å løfte opp den 

dagligdagse fiksingen, sette fokus på forbruk og 

håndverksteknikker for å reparere tekstiler. Konseptet 

er godt tatt i mot av lokallag og butikker. Det var 

vanskelig å gjennomføre fysiske treff i 2020, men 

noen lag hadde digitale fikselaug. Lagene ga uttrykk 

for behov for påfyll og inspirasjon til Fikselaugene, og 

det har vært utviklet flere aktuelle tipsark.

Fagartikler og oppskrifter
I løpet av 2020 er det på husflid.no/holdbart 

delt fakta, oppskrifter og praktiske tips om god 

ressursutnyttelse, gjenbruk, ombruk og reflid. 

Artiklene handler om norsk ull, vask og stell av klær, 

miljømerking og håndverkets egenverdi. Det ble 

laget 19 nye oppskrifter om reparasjon, gjenbruk og 

hvordan ta vare på det man har.

Grønn november
I 2020 markerte vi for andre gang grønn november. 

Mens forbruket i Norge stadig øker, tar vi et grønt 

standpunkt. Hele måneden ble det delt tips, 

inspirasjon og fakta for å motivere forbrukere til å ta 

vare på klærne sine. Vi oppfordret til å dele det som 

ble fikset under emneknaggene #skapendehender 

og #grønnnovember. En egen rapport ble utviklet ved 

avslutning av kampanjen, og viser at aktiviteten førte 

til engasjement og økt synlighet, og posisjonerer 

Norges Husflidslag som en miljøbevisst organisasjon. 

Det er planlagt lignende kampanjer for 2021 og 2022. 

Den kulturelle skolesekken 
Norges Husflidslag har i nært samarbeid med 

Kindergarten Media laget en serie instruksjonsvideoer 

som del av Den kulturelle skolesekken (DKS) Trøndelag 

om hvorfor og hvordan vi skal ta vare på klærne 

våre. Videoene om håndverk og bærekraft inspirerer 

til å reparere i stedet for å kaste og kan brukes av 

skoleklasser over hele landet. Filmene tar tak i det 

vanligste plagget i klesskapet, dongeribuksa, og viser 

hvordan du kan fikse hull og bruke plagget lengre. 

Materialkunnskap
Fagtekster med tema tre og tekstil ble utarbeidet 

av husflidskonsulentene. Materialet skal brukes til 

formidling i lokallagene, innhold for sosiale medier 

og artikler på nettsiden. Med utgangspunkt i 

tekstene jobbes det ut supplement til formidlingen 

med praktiske øvelser, quiz, tips til litteratur og 

materialprøver. 

Mediadekning
NRK hadde i januar en bildereportasje fra Fikselauget i 

Kristiansand «Fikserne». I juli var husflidskonsulenten 

i Agder gjest i Ferievikarene på NRK Radio og fortalte 

om Fikselaug og Holdbart-satsinga.

Vi skal formidle kunnskap om 
bærekraft og materialenes verdikjede
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Opplæring

Fra toppen: Fornøyde kursdeltakere på digitalt kurs om sjøvotter ved 
Tove Rian for Levanger Husflidsforening. Norges Husflidslags ansatte 
er blitt gode på digital formidling. Foto: Kristine Fornes. Livesending på 
Facebook. Husfidskonsulent Arild Larsen spikker såpinner.
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Vi skal legge vekt på fornyelse 
og nytenkning

Etter 12. mars endret arbeidssituasjonen seg for hele 

organisasjonen. Alle fysiske møter, kurs, foredrag, 

workshops, festivaler og utstillinger ble enten avlyst 

eller utsatt. 

Intern kompetanseheving i ekspressfart
Alle ansatte ble umiddelbart koblet sammen 

i sine fagteam i digitale møter 1-2 ganger per 

uke. Med tett oppfølging og opplæring ble alle 

rigget til å håndtere en digital arbeidshverdag. 

Kunnskapen brukes til å veilede og kurse lokale 

kurs- og arrangementsarrangører i digital formidling 

og samvær. I Norges Husflidslag er mange 

kursinstruktører og -deltakere i risikogruppen, og 

det legges nå til rette for kombinasjon av digitale 

og fysiske kurs. Her har Studieforbundet kultur og 

tradisjon vært en viktig samarbeidspartner.

Faglig oppdatering av nettsidene
Med redusert reise, fysisk deltakelse og 

møtevirksomhet har fagstaben i organisasjonen 

fått tid å jobbe med fag gjennom tekst og bilder. 

Norges Husflidslags nettsider er under omfattende 

omlegging og oppdatering. Dette var planlagt arbeid, 

men endringene som følge av koronapandemien 

gjorde det mulig å intensivere arbeidet, øke 

omfanget av innholdsproduksjon og sikre en sterkere 

faglig forankring. Fagkonsulentene har jobbet i 

grupper med ansvar for sine hovedområder. 

Digital håndverksformidling 
Det har vært jobbet mye med digital 

håndverksformidling. Det er nytt for de fleste 

ansatte, men noe det vil bli viktig å ha kunnskap om 

i framtida. 

Målet er å: 

•  Gi ansatte kunnskap og erfaring med digital 

formidling

•  Nå ut med kunnskap på en ny måte, både nye og 

eksisterende målgrupper

•  Skape positiv oppmerksomhet rundt arbeidet vårt

•  Vise de mange mulighetene som ligger i å drive 

med håndverk og tradisjonsformidling også når vi 

ikke kan møtes fysisk

•  Knytte organisasjonen sammen og inspirere til å 

stå på videre i alle ledd

•  Digital dokumentasjon av håndverk og levende 

tradisjon

Digitalisering i husflidslagene
Mye av aktiviteten er flyttet fra fysiske kurslokaler 

og møterom til digitale plattformer. Mange lag 

arrangerte for første gang i 2020 årsmøter, 

styremøter og kurs digitalt. 

Kurs har inkludert fagopplæring i teknikker, 

Rødlista-dokumentasjonskurs, motivasjonskurs 

for digital formidling og kursveilederkurs. Det har 

vært mellom 25-45 deltakere per kurs. Opplæring 

i praktiske teknikker har blitt supplert med fysiske 

materialpakker, sendt ut til kursdeltakerne på forhånd. 

I tillegg har digitale hjelpemidler i større grad blitt 

brukt på fysiske kurs. Bruk av filmsnutter, bildeserier 

og dokumentasjonskamera har gjort det mulig 

å gjennomføre kurs på en god måte og samtidig 

opprettholde avstand og smittevernshensyn. 

Økt digitalisering gjør at flere kan delta, uavhengig 

av geografiske avstander. Det gir mestringsfølelse 

å beherske nye digitale plattformer, og mange 

medlemmer etterspør kurs i bruk av digitale verktøy. 

Samtidig kan det være utfordrende for enkelte eldre 

medlemmer å delta på en god og demokratisk måte. 

Bruk av nytt utstyr og nye måter å formidle på kan 

også være en utfordring. Det er likevel en økende 

interesse for digital formidling. Norges Husflidslag 

ser et behov for å prioritere dette fremover slik at 

kompetansen i organisasjonen samsvarer med det 

våre medlemmer og samfunnet for øvrig etterspør 

og forventer.
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Opplæring

Kurslærerkurs med Studieforndet kultur og tradisjon, avbildet Bjørg Schultz. Fra 
Fikselauget i Kristiansand Husflidslag. Foto: Kathrine Gregersen. Enkelt utstyr er 
ofte alt som skal til for å gi klærne nytt liv. Foto: Kathrine Gregersen.
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Høringer knyttet til utdanning
I forbindelse med Fagfornyelsen har det vært 

mulig å avgi svar på mange nye læreplanutkast og 

på endelige høringer. Vi har avlevert til sammen 

over 23 svar og innspill på følgende læreplaner i 

videregående skole:

• Smed VG2 og VG3

• Trearbeid VG2

• Treskjærerfaget VG3

• Tredreierfaget VG3

• Møbelsnekkerfaget VG3

• Søm og tekstilhåndverk VG2

• Gjørtler VG3

• Bunadtilvirkerfaget VG3

• Håndveverfaget VG3

• Kjole- og draktsyerfaget VG3

• Strikkefaget VG3

• Keramikerfaget VG3

• Duodji VG2

• Bøkker VG3

• Kurvmaker VG3

• Filigransølvsmed VG3

• Skomakerfaget VG3

• Møbeltapetserer VG3

• Modist VG3

• Buntmaker VG3

• Herreskredder VG3

Læreplanen for VG1 ble innført i skolen høsten 2020 

og VG2 planene blir fastsatt i februar 2021 og vil bli 

innført i skolene fra høsten 2021. 

Faglig råd for håndverk, design og
produktutvikling

Siden juni 2014 har seniorrådgiver Solveig T. Grinder 

vært medlem i Utdanningsdirektoratets faglige 

råd for Håndverk, design og produktutvikling 

hvor hun representerer bransjeorganisasjonen 

Tekstilhåndverkerne, NHO Handel og service. 

Husflidshåndverker og styremedlem i Norges 

Husflidslag, Charlotte Engstad, er oppnevnt som 

hennes vara.

Faglig råd arbeider med utdanningsspørsmål innen 

fag- og yrkesopplæring i videregående skole, 

knyttet til praktiskestetiske fag og programområdet 

Håndverk, design og produktutvikling. I forbindelse 

med Fagfornyelsen blir alle læreplaner i grunnskolen 

og i videregående skole skrevet om. Mange 

håndverkere som er medlem i Norges Husflidslag har 

vært trukket inn i de forskjellige læreplangruppene. 

Vi skal arbeide for styrking av offentlig 
utdanning innen håndverksfag
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Næringsutvikling

Norsk håndverk  
— holdbar kvalitet
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Foto: Forsiden på fellesporteføljen til Husflidhåndverkerne 
(øverst). Foto: Jørgen Mosand. 12 Husflidhåndverkere var 
presentert i porteføljen. Midten fra venstre: Gro Kjellnes Løvik, 
Gro Keramikk. Ingvild Kverneland, iUll. Nederst, fra venstre: 
Gullsmed Rita Dammen. Ingrid Kristine Lund, IngridK Keramikk.

Felles portefølje som erstatning for 
stand på Oslo Design Fair 
Oslo Design Fair er landets største design- og 

interiørmesse. Norges Husflidslag planla å delta med 

fellesstand for tredje år på rad, før messen ble avlyst 

av arrangørene.

Som et tiltak for å likevel kunne markedsføre Norske 

Husflidhåndverkere ble det laget en felles portefølje 

for de som ønsker å selge varer engros. Porteføljen 

besto av en fysisk mappe og en digital versjon. 

Porteføljen ble sendt til alle medlemsbutikker og 

andre aktuelle utsalgssteder. 

12 håndverkere var representert i porteføljen, i tillegg 

var det egne sider med informasjon om kampanjen 

«Holdbart Håndverk», Norske Husflidhåndverkere 

og hvorfor satse på håndlagde og norskproduserte 

produkter.  

Webinar «Inntekstmuligheter»
Den pågåande koronapandemien gjorde det 

utfordrende for mange medlemmer i Norske 

Husflidhåndverkere. De fleste messer og markeder 

ble avlyst og mange butikker sluttet å ta inn varer. 

På bakgrunn av dette inviterte Norges Husflidslag til 

et webinar for alle håndverkerne, hvorav 30 deltok. 

Tema var inntektsmuligheter, og kursholder var Linda 

Cecilie Furulund fra Kunstgjødsel.

Samarbeid med Arbeidsutvalget for 
Norske Husflidhåndverkere (AU)
Arbeidsutvalget (AU) er et utvalg som skal koordinere 

saker fra fylkeshåndverkerlag og medlemmer, og 

fremme disse mot leder/kontaktperson for Team 

Næring eller styret i Norges Husflidslag. AU behandler 

primært saker angående tiltak i Strategisk plan, 

vedtekter og kriterier for Norske Husflidhåndverkere. 

Utvalget velges av og blant medlemsgruppa 

husflidhåndverkere etter innstilling fra styret.

Utvalget første halvår; Gry Marie Grindbakken, 

Benjamin Kjellman-Chapin, Tone Tvedt og Silja Levin.

Andre halvår: Merete Mattsson, Ingrid Kristine Lund, 

Lise Skoug Obel (vara). 

Arbeidsutvalget og Norges Husflidslag har i løpet 

av året hatt syv møter hvor følgende saker ble 

behandlet:

• Funksjon, roller og samarbeid

•  Timepriser for kurslærere, bedriftsøkonomi og 

tilskuddsordninger

•  Vedtekter, retningslinjer og forventninger

•  Administrasjon av ulike Facebook-grupper

•  I tillegg til andre orienteringer mellom 

Arbeidsutvalget og Norges Husflidslag

Vi skal bedre rammebetingelsene for 
næringsutøvere i husflidshåndverk
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Næringsutvikling

Holdbart Håndverk. Kampanjefoto: Siren Lauvdal.

Holdbart Håndverk
Identitet 2019—2021 

Husflidhåndverker Mari Fallet Mosand / Krokvokst fikk tildelt arbeidsstipend fra Kulturrådet. Foto: Mari Fallet.
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Kampanjeperioden til Identitet - 
Holdbart Håndverk utvides til 2021 
Med kampanjen Holdbart Håndverk er ønsket 

å synliggjøre dyktige håndverkere og å skape 

interesse for holdbare håndverksprodukter. På 

denne måten håper vi å fortsette å bidra til å gjøre 

tradisjonshåndverk en mer bærekraftig næring både 

for de som lager og selger. 

Produktutviklingskonkurransen Identitet har vært 

gjennomført annenhvert år, totalt 5 ganger. Denne 

gangen ble Identitet gjennomført som en kampanje 

på Instagram under profilen @holdbarthandverk og 

emneknaggen #holdbarthåndverk. 

Etter kampanjeperioden skal produktene bli vurdert 

av en fagjury og de som velges ut får være en del 

av en større utstilling i forbindelse med Norges 

Husflidslags landsmøte. På grunn av utsettelse av 

landsmøtet til 2021, ble også kampanjeperioden 

utsatt i ett år. Ved utgangen av året var det kommet 

inn cirka 700 bidrag til kampanjen.

Vi skal styrke merkevaren 
husflidshåndverk som kulturnæring 

Folkekunststipendet
Folkekunststipendene er en katergori innen 

Statens Kunstnerstipend som administreres og 

tildeles av Kulturrådet. NH har hatt en fast plass 

i innstillingskomiteen, og husflidskonsulent Brita 

Rusten Åmot har hatt denne rollen de siste 4 årene, 

med husflidskonsulent Arild Larsen med sin vara.

Fire av 12 stipender er tildelt medlemmer i Norske 

Husflidhåndverkere:

•  Arbeidsstipend yngre (1 år): Rasmus Kjorstad, 

Oppland. Folkemusiker. Mari Fallet Mosand, 

Telemark. Trehåndverker og Husflidhåndverker.

• Arbeidsstipend (1 år): Berit Opheim; Hordaland. 

Folkemusiker – kvedar. Jan Beitohaugen Granli. 

Folkemusiker. Charlotte Sissener Engstad,Troms. 

Håndvever og Husflidhåndverker.

• Diversestipend: Sofie Louise Kleppe, Oppland. 

Garver og Husflidhåndverker. Ronny Kjøsen, 

Trøndelag. Folkemusiker. Gry Marie Grindbakken, 

Telemark. Filigransmester og Husflidhåndverker. 

Camilla Granlien,Oppland. Folkemusiker. Silje 

Ragnhild Onstad Hålien, Oslo. Folkedanser. Åshild 

Vetrhus, Rogaland. Folkemusiker. John Ole Morken, 

Buskerud. Folkemusiker. 
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Næringsutvikling

Kveldsarrangementet på Åpen Scene i Oslo. Fra toppen: 
Husflidskonsulenten i Telemark, Reidunn Horgen og 
Holdbart-prosjektleder Sølvi Westvang ser frem til en 
innholdsrik kveld. Ti Husflidhåndverkere var representert 
i husflidtorget. Helge Torvund fremfører dikt. Vakkert, 
rosemalt skrin av husflidhåndverker Berit Rustebakke. 
Foto: Tone Sjåstad
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Kveldsarrangementet «Holdbart»
Det årlige Kveldsarrangementet for butikker og 

håndverkere ble gjennomført 22. januar på Åpen 

Scene i Oslo. Arrangementet er en møteplass for 

medlemsbutikkene, husflidhåndverkerne og de ansatte 

i Norges Husflidslag. Det skal være med på å øke 

forståelsen for hverandres arbeid og knytte nye 

kontakter. «Holdbart» var det overordnede tema for 

arrangementet, og hadde 48 deltakere.

Kvelden startet med en felles middag før 

mestersmed Erik Gjendem fortalte fra livet sitt i smia, 

og bildekunstner Per Rune Hansebråten presenterte 

boka fra utstillingen «Eld Esse Idé» viet til smia 

til Gjendem og dens avvikling. Som avrunding av 

kvelden ble det presentert et utvalg av dikt fra 

boken, skrevet av poet Helge Torvund.

Nytt av året var et lite håndverkstorg før og etter 

arrangementet, etter initiativ av Husflidhåndverkerne 

selv. Følgende bedrifter presenterte produktene sine 

for engrossalg:

•  Camilla Knapstad, Knapstad Glass

•  Ingvild Kverneland, Ingvild.ull

•  Åse Haugen, Nabben Brukskunst

•  Elin Rødahl Thingnes, ERT keramikk

•  Berit Rustebakke, Rose- og dekormaling

•  Mette Brasøy, Mette of Norway

•  Kari Lassen Aas, Vevknuten

•  Rita Vistad, Ritaprod

•  Rita Dammen, Gullsmed Rita Dammen

Husflidsbutikkene:
struktur og omsetning
Ved årsskiftet var 34 butikker medlemmer i Norges 

Husflidslag. Disse butikkene er i stor grad hel- eller 

deleid av fylkes- og/eller lokallag. Flere lokallag driver 

også butikkvirksomhet som en integrert del av 

lagvirksomheten. 

28 av medlemsbutikkene er også med i Norsk Flid 

Husfliden, en kjede som blant annet arbeider med 

å styrke markedsførings- og innkjøpssiden av 

butikkdriften.

Flere medlemsbutikker og andre næringsdrivende 

har mottatt kompensasjon for inntektstap, mens det 

for flere husflidhåndverkere har vært vanskelig å få 

kompensert tapet de har hatt. Dette skyldes blant 

annet at omsetningen er under kravet som er satt i 

kompensasjonsordningen.

Ikke bare har færre av de tradisjonelle salgskanalene 

vært tilgjengelige, med avlyste markeder og 

redusert butikkdrift. Det har i tillegg vært færre 

anledninger for store feiringer og festligheter. Mange 

husflidhåndverkere produserer nettopp varer som er 

typiske gaveartikler i jubileer, bryllup og konfirmasjon. 

Gaveartikler og tilbehør til bunaden er også en stor 

del av husflidsbutikkenes varesortiment. Her kan 

likevel økt garnsalg i denne perioden ha kompensert 

noe for nedgangen i salget av andre varer.

Vi skal styrke produksjon  
og salg av husflidhåndverk
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Synliggjøring

Politikk i Covid–19-tid, nye støtte-  
og kompensasjonsordninger 
Mye av det politiske påvirkningsarbeidet 

dette året har vært preget av å få til gode 

kompensasjonsordninger og tilpasning av 

regelverk i ulike tilskuddsordninger. Det har 

vært bred kartlegging av konsekvenser for 

lokalt frivillig kulturliv, for kulturnæringer og 

opplæringsvirksomheten i organisasjonene. 

I Frivillighet Norges og Kulturalliansens kartlegging 

av konsekvenser av koronasituasjonen i september 

sendte hele 134 av våre husflidslag fyldige 

tilbakemeldinger på hva som var de største 

utfordringene for dem. Det kom på plass en egen 

kompensasjonsordning som har til hensikt å 

kompensere frivillige organisasjoner som har 

betydelig inntektsbortfall fra arrangement eller 

annen spesifisert aktivitet. Flere lag har mottatt slik 

kompensasjon. 

Voksenopplæringsforbundet og Studieforbundet 

kultur og tradisjon har også jobbet godt for å 

synliggjøre for myndighetene hvilke behov det 

er for tilpasning av regelverk for å muliggjøre å 

gjennomføre kurs med mindre grupper og mye 

større grad av digitale kurs. Studieforbundet 

kultur og tradisjon har i tillegg satt av midler til 

medlemsorganisasjonene for å stimulere til å få i 

gang kurvirksomheten igjen i 2021.

Kursaktivitet og rammebetingelser 
Det har vært knyttet stor spenning til hvordan 

delingen av tilskuddsordningen mellom to 

departement, Kunnskaps- og Kulturdepartementet, 

vil slå ut for vårt studieforbund og kursaktiviteten 

i lokallagene. Dette arbeidet følges tett opp av 

Studieforbundet kultur og tradisjon. Bevilgningen for 

2021 er omtrent på samme nivå som i 2020. 

Innspill til statlige og regionale 
strategier og plandokumenter
Innspill til, og oppfølging av, stortingsmeldinger og 

fylkeskommunale strategier og planer på kultur, 

frivillighet og utdanning/opplæringsfeltet er en 

sentral del av vårt interessepolitiske arbeid. Det 

samme gjelder forslag til statsbudsjett, innretning 

på tilskuddsordninger, lovendringsforslag og de 

politiske partienes programarbeid. Dette arbeidet gjør 

vi både gjennom skriftlige dokumenter, på møter og 

konferanser og i direkte dialog med enkeltpolitikere, 

saksbehandlere i departementene, og i møter med 

fylkeskommuner, både politikere og ansatte. 

I 2019 vedtok Stortinget Kulturmeldingen 

«Kulturens kraft», stortingsmelding nr. 8 (2018-

2019), Frivillighetsmeldinga: Frivilligheita - 

sterk, sjølvstendig, mangfaldig. Den statlege 

frivilligheitspolitikken Meld. St. 10 (2018-2019), 

mens Museumsmeldinga skal legges frem for 

Stortinget i 2021. Meldingene skal være førende for 

den politikken som prioriteres nasjonalt, og Norges 

Husflidslag bruker dem i søknader, høringer og 

innspill til ander politiske saker både nasjonalt og 

regionalt. Norges Husflidslags innspill til disse er 

omtalt i årsmeldingen for 2019.

Vi utarbeidet et kunnskapsgrunnlag til ny 

kulturstrategi for Troms og Finnmark fylkeskommune 

2020-2024, og leverte høringsinnspill til kulturstrategi 

for Telemark og Vestfold fylkeskommune 2021-2024. 

Statsbudsjett 2021
Norges Husflidslag deltok på digital høring om 

statsbudsjett 2021 i Stortingets familie- og 

kulturkomite. Norges Husflidslag har inntil 2020 

mottatt midler via Norsk kulturråd/kulturfond, men 

vil fra 2021 ha en egen post på statsbudsjettet. 

Det betyr at vi allerede når budsjettet legges fram 

i oktober vet hvor mye statlige driftsmidler vi kan 

forvente kommende år, samtidig som det gjør 
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Vi skal øke kunnskapen om Norges Husflidslags 
rolle i samfunnet faglig og politisk

organisasjonen mer synlig som en stor og viktig 

nasjonal aktør på kulturfeltet. Driftstilskuddet til 

Norges Husflidslag ble videreført på samme nivå 

som i 2020, med en liten kroneøkning. Les mer i 

Styrets melding. 

Fagplaner i grunn- og videregående 
skole
Norges Husflidslag har levert høringsinnspill til 

23 fagplaner i grunn- og videregående skole. Se 

fullstendig oversikt på s. 19.

 
Kulturvernforbundets 
generalsekretærnettverk 
Generalsekretærene i medlemsorganisasjonene i 

Kulturvernforbundet møtes fast en gang i måneden 

for å koordinere arbeidet med interessepolitiske 

saker og innspill opp mot Stortinget, de 

ulike departementene og fylkeskommuner. 

Kulturvernforbundet har tett kontakt med 

myndighetene og plukker opp saker som drøftes i 

dette forumet. I tillegg inviteres det til møter med de 

respektive departementene og innspill koordineres i 

mange høringsprosesser.

 
Arendalsuka
Arendalsuka gjennomføres hvert år i august der 

politikere, organisasjoner og institusjoner fra offentlig 

og frivillig sektor møtes til foredrag, debatt og 

kulturformidling. Arendalsuka ble avlyst i 2020. 

 

Fornyet UNESCO-akkreditering
I 2014 ble Norges Husflidslag, som den tredje 

organisasjonen i Norge, akkreditert av UNESCO 

som frivillig organisasjon NGO (Non-Governmental 

Organization), med spesielt ansvar for immateriell 

kulturarv. Akkrediteringen ble fornyet i 2020 for fem 

nye år, frem til 2025. 

Norges Husflidslag er stolte over å være akkreditert 

av UNESCO som rådgivende organisasjon innen 

dette feltet, og anerkjent som ekspert på tradisjonell 

håndverkskunnskap. Akkrediteringen brukes til 

å synliggjøre det viktige arbeidet som gjøres i 

organisasjonen, og det merkes at denne gir økt 

anseelse og selvrespekt for lokale utøvere. Det 

er nå åtte organisasjoner i Norge som har denne 

akkrediteringen. 

For mer informasjon, se immateriellkulturarv.no. Det 

har ikke vært arrangert fysiske internasjonale møter i 

regi av UNESCO i 2020.

Nordisk instruktørnettverk for UNESCO
Det planlagte møtet i april i det Nordiske 

Instruktørnettverket, knyttet til konvensjonen 

om vern av den immaterielle kulturarven, måtte 

avlyses grunnet koronasituasjonen og nedstenging 

av aktivitet. Høsten 2020 avholdt nettverket et 

digitalt møte hvor Norges Husflidslag, ved Solveig T. 

Grinder, var i planlegging- og arrangørgruppen. Det 

planlegges for nytt fysisk møte i 2021. Linda Thiis har, 

som Norges Husflidslags representant, deltatt på 

digitale møter i det Nordisk-Baltiske IKA nettverket.
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Synliggjøring

Nummer 1 - 2020   Pris 130,-

Kulturarv

ET KULTURMAGASIN OM HUSFLID OG HÅNDVERK

NORSK
HUSFLID

Nummer 2 - 2020   Pris 130,-

Næring

ET KULTURMAGASIN OM HUSFLID OG HÅNDVERK

NORSK
HUSFLID

SKAPER- 
GLEDEN  
LEVER

ET KULTURMAGASIN OM HUSFLID OG HÅNDVERK

NORSK
HUSFLID

Nummer 5 - 2020
Pris 130,-

ET KULTURMAGASIN OM HUSFLID OG HÅNDVERK

NORSK
HUSFLID

Nummer 3 - 2020
Pris 130,-

Et digitalt drønn

ET KULTURMAGASIN OM HUSFLID OG HÅNDVERK

NORSK
HUSFLID

Nummer 4 - 2020
Pris 130,-

Årets utgaver av 
Norsk Husflid. 
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Vi skal fremstå som en faglig sterk frivillig organisasjon som 
spiller en viktig rolle for norsk kulturarv, kulturliv og lokalmiljø

Norsk Husflid

Norsk Husflid er det største magasinet om husflid 

og håndverk i Norge. I de over 50 årene som Norges 

Husflidslag har utgitt bladet, har målet vært å nå ut til 

leserne med artikler, reportasjer og meningsytringer 

som inspirerer, informerer og engasjerer. Norsk 

Husflid skal gi fagkunnskap og motivere leserne til  

å skape selv. 

Alle voksne medlemmer i Norges Husflidslag mottar 

bladet fem ganger i året. I tillegg har bladet noen 

rene abonnenter, og det selges i løssalg i de fleste 

Husfliden-butikkene. Det totale opplagstallet er 

ca. 22 000. Direktør i Norges Husflidslag, Marit 

Jacobsen, er ansvarlig redaktør og Berit Solhaug er 

redaktør. Bladet finansiers over driftsbudsjettet. 

Innhold
Redaksjonen i Norsk Husflid tar mål av seg til å 

formidle kunnskap og belyse ulike temaer innen 

husflidsfaget, og rapportere om aktiviteter både i 

og utenfor organisasjonen. Alt fra intervjuer med 

utøvere, reportasjer fra lokallag og kursdeltakere, til 

fagpolitisk stoff fra kunst- og håndverksutdanningen 

i skoleverket, kulturminnevern og materiell og 

immateriell kulturarv. Norsk Husflid holder et 

våkent øye med teknikker som trenger ekstra 

oppmerksomhet gjennom vårt Rødlista-prosjekt,  

og inspirerer til å bruke gamle teknikker på nye måter. 

I hver utgave har bladet oppskrifter både i harde og 

myke materialer, og faste sider er øremerket Ung 

Husflid, oppskrifter som skal formidle skaperglede til 

barn og ungdom. 

Temaer i 2020
Hver utgave av Norsk Husflid har et tema. Også i 

år setter Norges Husflidslags satsningsområde 

«Holdbart» sitt preg på bladet, og i tillegg har flere 

utgivelser vært preget at den spesielle situasjonen 

rundt koronapandemien. Norsk Husflid nummer 

én tok opp den digitale omstillingen alle ble en 

del av etter covid-19, mens nummer to så mot 

sommeren og det maritime. I nummer tre var temaet 

næringshusflid, i nummer fire så magasinet nærmere 

på det vide begrepet «kulturarv», mens årets siste 

utgave undersøkte koronapandemiens konsekvenser 

for håndverkere, og kunne konkludere med at 

«Skapergleden lever». 
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Synliggjøring

å videreføre handlingsbåren kunnskap og styrke 

tradisjonshåndverk som næring. Norges Husflidslag 

bringer folk sammen for å lære og lage sammen, 

og dele skaperglede. Siden oppstarten i 1910 har 

organisasjonen vokst fra 10 lokale husflidsforeninger 

til 356 lokale husflidslag over hele landet, og over 

22.000 medlemmer. I tillegg er 34 husflidsbutikker, 

154 husflidhåndverkere og 29 ansatte del av 

organisasjonen. Det er noe å være stolt av!

Vi markerer 110 år
Den 12. oktober 1910 ble 

Norges Husflidsforbund 

stiftet, senere Norges 

Husflidslag. En storslått fysisk feiring var ikke mulig 

i 2020. Jubileet ble markert i sosiale medier med et 

historisk tilbakeblikk fra arkivet. Norges Husflidslag 

har en lang og stolt historie innen husflid og 

håndverk. Da, som nå, jobber organisasjonen for 

(1) Flere lokale husflidslag var allerede 
etablert før stiftelsen av Norges 
Husflidsforbund, som Husflidsforeningen 
for Bergen By og Stift, etabl. 1895. (2) 
Fra Norges Husflidslags bibliotek i Øvre 
Slottsgate 2b i Oslo. Foto: Louisa Bond.  
(3) Det første Husflidsråd 1910. Bildet 
er hentet fra Norges Husflid- og 
Husindustrilag gjennom 30 år, utgitt av 
Husflidstyret, Oslo, 1940. 1

2 3
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Vi jobber aktivt og kontinuerlig med å legge til rette 

for kurs og aktiviteter som rommer alle, uavhengig 

av alder, kjønn, geografi og bakgrunn. Ung Husflid-

sommerskoler og Fikselaug, som er drop-in og gratis, 

kan særlig nevnes.

 

Demokratiske prosesser 
Alle betalende medlemmer har fra fylte 14 år rett til 

å stemme ved årsmøter og være med i et fylkes- og 

lokallagsstyre. De har på denne måten stor mulighet 

til å påvirke organisasjonen og dens praktiske arbeid. 

Medlemmer under 14 år skal ha mulighet til å påvirke 

organisasjonen og lagets virksomhet gjennom andre 

kanaler. Dette er nedfelt i vedtektene på alle nivåer og 

er en forutsetning for at vi skal kunne motta offentlig 

tilskudd fra bl.a Barne- og familiedepartementet.

I gjeldende vedtekter heter det at man har 

stemmerett på årsmøtet når man har betalt 

kontingent for foregående år. Dette blir forslått endret 

på årsmøtet i 2021 til at man må ha betalt kontingent 

for inneværende år.

Vi skal være en åpen organisasjon og 
legge til rette for inkluderende møteplasser

Mangfoldsplakaten
Mangfoldsplakaten er et prosjekt i regi av Frivillighet 

Norge, hvor målet er å bidra til økt mangfold i frivillige 

organisasjoner. Norges Husflidslag har vært med på 

å utarbeide plakaten (se årsmelding fra 2019), og vil 

signere den våren 2021.

Et utdrag fra plakaten:

Frivillig sektor skapes av de som deltar. Større 

etnisk og kulturelt mangfold i befolkningen 

gir oss nye muligheter for utvikling av 

organisasjonen. En mangfoldig organisasjon 

har bredere oppslutning og flere ressurser å spille 

på. Mangfold gir mulighet for gjensidig læring, 

forståelse og respekt i møtet mellom menneskene.  

En mangfoldig organisasjon anerkjenner at vi er 

forskjellige og erkjenner at noen møter flere ulike 

barrierer for å delta. 

I 30 år var idylliske Holmen Gård i Gjerstad i Agder senter for kurs og møter i Norges Husflidslag (til venstre). Å engasjere barn og 
ungdom og dele skaperglede har lenge vært en viktig del av Norges Husflidslags arbeid. Bildet (til høyre) er fra er stort arrangement 
«Husflid for alle» i Oslo 1994. Original foto: Anne Guri Gunnerød. Foto: Louisa Bond. 
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Synliggjøring

Norskproduserte, hånddreide nålehus og 
Holdbart-merker fra nettbutikken. Foto: 
Tone Sjåstad. Husflidskonsulent Kathrine 
Gregersen tilstede hos Norsk Flid Arendal 
med Fikselaug på Black Friday. Nøstekrok 
i trådsløyd og spikket nøstepinne. Laget 
av og foto: husflidskonsulent Arild Larsen.
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Vi skal styrke synliggjøring og 
formidling i digitale kanaler

Digital formidling blir en stadig viktigere del av 

Norges Husflidslags arbeid. Mulighetene det gir 

organisasjonen er mange, og spesielt tydelig har det 

vært i 2020. 

En ny digital hverdag er ikke helt ukomplisert for en 

organisasjon som Norges Husflidslag, som gjennom 

100 år har bragd folk sammen for å dele kunnskap, 

gode samtaler og ekte møter mellom mennesker. 

Grunnet covid-19 har mange lokallag har måttet 

avlyse planlagt aktivitet, og mange er engstelige for 

å utsette både seg selv og andre for smitte. 

Samtidig har mange i organisasjonen vært svært 

tilpasningsdyktige og mye har skjedd innen 

digitalisering. Til tross for at digital kontakt ikke 

kan erstatte verdien av å treffes ansikt til ansikt, 

har vi som organisasjon erfart at mange ting også 

kan gjøres digitalt. I tillegg har digital formidling 

den fordelen med at man kan kommunisere og 

dele erfaringer med langt flere som deler samme 

interesser.

Våre kanaler
Norges Husflidslags egne profiler i sosiale medier:

• Norges Husflidslag på Facebook og Instagram

• Holdbart på Facebook

• Ung Husflid på Facebook og Instagram

• Husflidskonsulentenes egne Facebook-sider

Profiler hvor vi deler på ansvaret for publisering:

• Bunadbruk på UNESCO-lista på Facebook og  

   Instagram

• European Folk Art and Craft Federation på Facebook

• Nordic Craft Week på Facebook

Årlig når Norges Husflidslag ut til flere hundre 

tusen mennesker gjennom Facebook, Instagram, 

YouTube og egne nettsider; unghusflid.no og husflid.

no. Innholdet blir tilpasset organisasjonens ulike 

målgrupper; barn, ungdom, voksne, nybegynnere, 

viderekomne og fagfolk. Det deles nyttig informasjon, 

inspirasjon og fagstoff for alle som er interessert i 

håndverk og husflid. 

I Norges Husflidslags digitale kanaler finner man 

f.eks. fremgangsmåter for håndverksteknikker, 

kunnskap om materialer, vedlikehold og reparasjon, 

refleksjoner rundt håndverkets egenverdi og 

samfunnsrolle. Målet er å kunne gi enda flere mer 

kunnskap om de ulike håndverksteknikkene, og 

synliggjøre arbeidet og kulturarven som ligger i bunn. 

Facebook-gruppa Sløyden
For et par år siden ble gruppen «Sløyden» på 

Facebook opprettet. Siden mars 2020 har antall 

medlemmer i gruppen økt kraftig, og har ved 

årsskifte cirka 2000 medlemmer. Medlemmene har 

skapt en levende møteplass for alle med interesse 

for sløyd og håndverk: et sted for erfaringsutveksling, 

inspirasjon, diskusjon og idémyldring. Her er 

terskelen lav for å stille spørsmål, vise fram arbeider, 

gi råd og be om hjelp.

 
Økende besøkstall
Mens det i sosiale medier gis en smakebit på det vi 

arbeider med, ligger dybdefagstoffet på nettsidene 

våre i form av artikler, oppskrifter og nedlastbare 

PDF-er. Det har vært en jevn økning på nettsiden på 

rundt +25% de siste årene. I 2020 var besøkstallet på 

unghusflid.no og husflid.no hhv 130 000 og 

250 000. Statistikken på Facebook viser en jevn årlig 

økning, mens Instagram-profilen fortsetter å doble 

sitt følgertall årlig. 

Oppdatering av nettsiden
Norges Husflidslags nettsider er under omfattende 

omlegging og oppdatering, og er planlagt ferdigstilt i 

løpet av 2021.
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Norges Husflidslags virksomhet er finansiert gjen-

nom årlige statlige tilskudd fra Kulturdepartementet 

via Kulturrådet, fra Barne- og familiedepartementet 

via Fordelingsutvalget, og fra Kunnskaps- 

departementet via Studieforbundet kultur og tradi-

sjon. Medlemskontingenten er i tillegg til det statlige 

driftstilskuddet vår største inntektspost. Det søkes 

også hvert år om prosjektmidler fra Landsrådet for 

Norges barne- og ungdoms-organisasjoner (LNU), 

Sparebankstiftelser og andre ulike fond. 

Kulturrådet
Tilskuddet fra Kulturrådet hadde i 2020 en liten 

økning i beløp, men var under prisveksten i 

forhold til tilskuddet i 2019. 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.  

Økonomi og finansiering

Fylke Tildelt

Agder 274 000 kr

Innlandet, Hedmark 228 800 kr

Innlandet, Oppland 210 000 kr

Møre og Romsdal 234 200 kr

Troms og Finnmark, Finnmark 33 000 krr

Troms og Finnmark, Troms 250 000 kr

Trøndelag 320 000 kr

Vestfold og Telemark, Telemark 190 000 kr

Vestfold og Telemark, Vestfold 142 100 krr

Vestland, Hordaland 100 000 kr

Vestland, Sogn og Fjordane  170 000 krr

Totalt 2 151 800 kr

Tilskudd fra Barne- og 
familiedepartementet (BUFDIR)
Vi mottok kr. 825 498 til barne- og ungdomsarbeid 

på bakgrunn av antall medlemmer under 26 år og 

husflidslag med medlemmer i denne aldersgruppen. 

Også dette er en liten økning i forhold til fjoråret. 

 

Medlemskontingent
Kontingent fra medlemmer utgjør omtrent en 

fjerdedel av egne inntekter. Landsmøtet vedtar 

kontingentsatsen og fastsetter fordelingsnøkkel 

mellom nøytral- og fylkesledd. Fylkeslagets årsmøte 

fastsetter fordeling mellom fylkes- og lokallag. 

Butikkene betaler kontingent med 1 promille av 

omsetningen. Fordelingen av kontingentinntektene 

står omtalt i regnskapet bakerst i årsmeldingen. 

Tilskudd til opplæring gjennom 
Studieforbundet kultur og tradisjon 
Tilskuddsordningen til Voksenopplæring i frivillige 

organisasjoner gjennom studieforbund er fra 2020 

delt mellom to departement: Kunnskap og Kultur. Vårt 

studieforbund får nå tilskudd fra Kulturdepartementet. 

Norges Husflidslag mottok kr. 506 449 i tilskudd til 

faglig arbeid i organisasjonen, studieplanutvikling, 

skolering internt, utviklingsarbeid, kurslærerkurs, med 

mer. Se mer på side 26-27.

Fylkeskommunene
I de fleste fylker har vi et nært samarbeid med 

fylkeskommunen. De bidrar med tilskudd til arbeidet 

både i de profesjonelle og frivillige delene av 

organisasjonen. Noen steder er det konkrete oppdrag 

lagt til konsulenten, som for eksempel opplegg i DKS. 

Vi har også noen flerårige samarbeidsavtaler. 

Bevilget tilskudd til konsulentens arbeid

I tillegg kommer det noe prosjekttilskudd.
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Husflidsfondet
Norges Husflidslag opprettet i 1996 Stiftelsen 

Husflidsfondet. Husflidsfondet har som formål å 

stimulere utvikling av nye tradisjonsbaserte produkter. 

Styret i stiftelsen er ifølge vedtektene det samme 

som styret i Norges Husflidslag. Styret har i 2020 hatt 

to møter. Stiftelsens midler kan etter endringer av 

vedtekten brukes mer aktivt til å finansiere tiltak rettet 

mot husflidhåndverkerne. 

De to siste årene har midler fra stiftelsen gjort det 

mulig for husflidhåndverkerne å delta på Oslo Design 

Fair og på nasjonale og regionale kurs. I 2020 ble disse 

arrangementene erstattet av digitale kurs og webinar 

samt en felles portefølje for Husflidhåndverkerne. 

Les mer på side 21. 

 

Momskompensasjon
Denne kompensasjonen beregnes av lotteri- og 

stiftelsestilsynet med utgangspunkt i regnskapstall 

som Norges Husflidslag henter ut fra fylkeslag og 

lokallagenes årsmeldinger. Samlet mottok alle ledd i 

organisasjonen kr. 4 774 610, hvorav kr. 3 364 658 ble 

fordelt til fylkes- og lokallag. Dette er en økning på 

kr. 273 000 til lagene fra 2019.  

Frifondmidler til Ung Husflid 
Frifond er en tilskuddsordning rettet mot frivillige 

lokallag som tilbyr kulturaktivitet for barn og unge. 

Støtteordningen forvaltes av LNU. Størrelsen på 

tilskuddet regnes ut fra hvor mange medlemmer og 

lag vi har i aldersgruppen under 26 år. Alle lag med 

minst fem medlemmer under 26 år fikk tilskudd. 

I 2020 fikk Norges Husflidslag kr. 1 159 746 til 

fordeling. Sammen med restbeløpet fra 2019 ble 

dette fordelt på 129 lag med ett kronebeløp på kr. 461 

per medlem. Utover kronebeløpet fikk seks lag hvert 

sitt stimuleringsmiddel på 6000 kroner, som tidligere 

ikke hadde hatt fem medlemmer i aldersgruppen. 

Fordeling av Frifondmidler

Fylke Antall lag Tildelt sum

Agder 7 79 264 

Innlandet 22 180 901 

Møre og Romsdal 6 28 572 

Nordland 5 19 286 

Oslo 3 20 277 

Rogaland 8  82 951 

Troms og Finnmark 9 40 093 

Trøndelag 14 100 923 

Vestfold og Telemark 8 57 605 

Vestland 23 176 431 

Viken 24 325 282 

Totalt 129 1 111 585

Fordeling av midler Tildelt (kr)

Tildelt 1 159 746 

Administrasjon 57 987 

Rest 2019 21 839 

Tilbakebetalt 2020 37 492 

Rest i 2020 27 666 

Totalt som skal fordeles 1 219 077 

Utdelt til lagene 1 111 585 

Administrasjon 57 987 

Overført til 2021 49 505

Det vises til styrets melding og regnskap bakerst 
i årsmeldingen for en mer detaljert oversikt over 
økonomien.

Frifondmidler til Ung Husflid fordelt etter fylke
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Norges Husflidslag ledes av et styre på syv personer, 

bestående av leder og fem medlemmer valgt av 

landsmøtet, ett medlem valgt blant de ansatte, 

samt tre varaer og personlig vara for de ansattes 

representant. Styret velges normalt på landsmøte 

som arrangeres annethvert år. 

Styre valgt fra landsmøte i 2018 til årsmøte 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: Reidunn Lien Horgen. Fikk fritak fra  

vervet fra juni 2019 da hun ble ansatt som vikar  

i konsulentstilling.

• Vara for de ansatte: Brita Rusten Åmot

Valgnemd: Sonja Skorheim, Nanne Stølmacher,  

Berit Rønningen og Anne Juveli Ludvigsen.

Styre valgt fra årsmøte 2020:
• Leder: Barbro Tronhuus Storlien

• Nestleder: Agnete Sivertsen

• Styremedlemmer: Inger-Lise Brøto Totland, Sissel 

Bjørøen, Gro Staal Martinsen, Camilla Åmot Aarhaug

• Ansattrepresentant: Arild Larsen

• 1. vara: Ellen Holtan Folkestad

• 2. vara: Merete Mattsson

• 3. vara: Edmund Bull-Sveen

• Vara for de ansatte: Linda Thiis

Valgnemd: Berit Rønningen, Anne Juveli Ludvigsen, Gry 

Marie Grindbakken og Berit Lindquister. Revisor: Erik 

Olsen, RSM Norge ble gjenvalgt som revisor i 2020.

Styret har hatt syv møter og behandlet 64 saker. 

Direktør er styrets sekretær. Fra mars har alle 

møtene, bortsett fra ett, vært digitalt via Teams.

Styret

Fremste rad: Gro Staal Martinsen, Barbro Tronhuus Storlien, 
Inger-Lise Brøto Totland. Andre rad: Ellen Holtan Folkestad og 
Agnete Sivertsen. Tredje rad: Camilla Åmot Aarhaug og Arild 
Larsen. Bakerste rad: Merete Mattsson og Edmund Bull-Sveen. 
Ikke avbildet: Sissel Bjørøen og Linda Thiis.

Landsmøte og utsatt årsmøte
Landsmøtet som var planlagt gjennomført i Mandal 

i juni med Vest-Agder Husflidslag som lokal arrangør 

ble utsatt. Landsmøtene i Norges Husflidskag 

består både av kulturprogram og behandling av 

årsmøtesaker. Utsatt årsmøte ble gjennomført 25. 

oktober i Oslo. Møtet var en kombinasjon av digitalt 

og fysisk møte for å gjøre det mulig for alle delegater 

å delta. 

Årsmøtet hadde følgende saker til behandling: 

Årsmeldinger og regnskap, 2018 og 2019. Endring 

av Normalvedtekter for husflidhåndverkerlag, 

utsettelse av behandling av endring i Norges 

Husflidslags vedtekter og Normalvedtektene for 

fylkeshusflidslag og for lokallag. Honorar til styret 

2021 og 2022. Kontingent og kontingentfordeling 

2021 og 2022, budsjett 2021 og 2022, valg og 

landsmøtearrangør i 2023.
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Fagråd
Norges Husflidslag har hatt tre fagråd, for vev & 

tekstil, bunad & folkedrakt, og tre & metall.

Fagrådene skal
•  Bistå styret og ansatte i fornyelse og synliggjøring 

av fagfeltene.

•  Bidra med forslag til tiltak som Norges Husflidslag 

kan eller bør gjennomføre, men skal ikke selv ta 

initiativ til eller gjennomføre tiltak.

•  Holde seg godt orientert om fagfeltet og gi 

faglige råd og innspill internt i Norges Husflidslag 

innen opplæring, næring og synliggjøring jfr. den 

strategiske planen. Dette gjelder også i politiske 

prosesser som f.eks. høringssaker.

Fagrådene skal ha kompetanse og nettverk innen
• Utdanning og opplæring – både offentlige 

systemer og studieforbund/organisasjonsegne.

• Næring og næringsutvikling – for medlemsbutikkene, 

håndverk eller annen relevant virksomhet.

Organisering 
• Rådene består av ett medlem fra styret, to 

eksterne og to ansatte. Oppnevningsperiode er 

maks 4 år for eksterne medlemmer

• Møtefrekvens 3, maks 4 fysiske dagsmøter per år 

• Administrasjonen har ansvar for oppnevning av 

eksterne medlemmer, gjerne etter forslag fra 

styret, og organiserer ansatte knyttet til rådene. 

Styret oppnevner sine representanter.

Sammensetning av fagråd i 2020 
Bunad og folkedrakt
Anne Mari Kleppe, Romsdalsmuseet, Marianne 

Lakselv, Norsk Flid Husfliden Tromsø, Barbro Storlien, 

Styreleder Norges Husflidslag, Hege-Therese Nilsen, 

Husflidskonsulent, Linda Thiis, Husflidskonsulent

 

Utvalg og arbeidsgrupper

Vev og tekstil 
Eli Wendelbo, Universitetet i Sørøst Norge, 

Rauland, Charlotte Engstad, styremedlem NH/

håndvever, Randi Hole, husflidskonsulent. Berit F. 

Rasmussen, husflidskonsulent. Maaike Halbertsma, 

husflidskonsulent fra høsten 2020.

Tre og metall 
Thomas Aslaksby, håndverker/skimaker, Arild 

Larsen, styremedlem NH/husflidskonsulent, Randi 

Breiset, husflidskonsulent, Synøve Eriksen Vadøy, 

husflidskonsulent. 

Arbeidsutvalg
Arbeidsutvalg for fylkeslag
Fylkeslederne i Norges Husflidslag har et 

arbeidsutvalg bestående av fire medlemmer som 

fremmer saker fra regionlag og medlemmer til 

Norges Husflidslags styre eller administrasjon, 

samt deltar i planlegging og gjennomføring av 

fylkesledersamlinger. 

Utvalgte frem til fylkesledermøtet i oktober: Elin 

Søtvik Johannessen, Nord-Trøndelag, Kristin 

Rasmussen, Rogaland, Maria Sundal, Hedmark, og 

Ellen Holtan Folkestad, Vestfold, vara. Irene Adolfsen, 

Nordland, gikk inn i utvalget i mai 2019 og erstattet 

Elin Søtvik Johannessen.

Fra oktober 2020: Kristin Rasmussen, Rogaland, Ellen 

Holtan Folkestad, Vestfold, Ann Tove Rønning, Nord-

Trøndelag, og Irene Adolfsen, Nordland, vara.

Arbeidsutvalg Husflidhåndverkerne
Se side 21.
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Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)
SKT er det tredje største studieforbundet i Norge 

med 43 medlemsorganisasjoner. Norges Husflidslag 

(NH) er den største medlemsorganisasjonen 

og samarbeider tett med studieforbundet både 

faglig, organisatorisk og politisk. Dette gjelder 

bl.a. 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. 

Studieforbundet deltar på våre sentrale arenaer og 

på møteplasser i fylkene. På årsmøte i mai var Norges 

Husflidslag representert med Barbro T. Storlien, Gro 

Staal Martinsen, Kurt Bohmann og Berit Solhaug. NH 

er representert i styret fra mai 2020 med Solveig 

T. Grinder og Linda Thiis. Det ble gjennomført et 

ekstraordinært årsmøte i oktober for å godkjenne 

opptak av en ny medlemsorganisasjon, Norges 

Bygdekvinnelag. Her deltok direktør Marit Jacobsen.

Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
VOFO er paraplyorganisasjonen for alle studie-

forbundene. NHs tillitsvalgte eller ansatte er godt 

representer i de regionale VOFO-styrene. Marit Jacobsen 

ble valgt inn i styret på VOFOs årsmøte i mai. Høsten 

2020 opprettet VOFO to fagutvalg for hhv utdannings- 

og kulturpolitiske saker. Solveig T. Grinder sitter i en av 

utvalgene som drøfter utdanningspolitiske saker som 

gir råd til styret i VOFO. 

Norges Kulturvernforbund
Kulturvernforbundet er en paraplyorganisasjon for 

en rekke organisasjoner innen kulturvernfeltet, hvor 

NH er blant medlemmene. Generalsekretærene 

i organisasjonene møtes månedlig for 

informasjonsutveksling og samordning av faglig, 

politisk og praktisk arbeid. NH deler kontorlokaler 

med forbundet og en rekke av de andre 

medlemsorganisasjonene under fellesskapet 

Kulturvernets hus. NH var fram til årsmøte i juni 

representert i Kulturvernforbundets styre ved 

husflidskonsulenten i Akershus, Anne Guri Gunnerød. 

På dette møte ble Gunn Mona Ekornes valgt inn i 

styret etter forslag fra NH. Kulturvernforbundet er 

sekretariat for de årlige Kulturminnedagene, som i 

2020 hadde tema «Lære, bruke, bære». Den årlige 

Kulturvernkonferansen ble avlyst.

Kulturalliansen
Kulturalliansen er 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. Solveig T. Grinder og 

Tone Sjåstad deltok på medlemsmøtet i oktober. Marit 

Jacobsen sitter i valgkomitten, og deltok på årsmøtet 

i april sammen med Solveig T. Grinder.

Frivillighet Norge
Frivillighet Norge jobber med rammebetingelsene 

for frivillige organisasjoner og for å utvikle 

frivillighetspolitikken i Norge. NH har vært medlem 

av Frivillighet Norge siden 2009 og har i 2020 

deltatt på både årsmøte, og møter i ulike nettverk 

og arbeidsgrupper i organisasjonen. Rekruttering 

av barn og unge var tema for foredrag på 

fylkesledermøtet.

Norsk Kulturforum (NOKU)
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 

årets kulturkommune. NOKU samarbeider med 

Kulturalliansen om å få gjennomført kartlegging av 

lokaler som brukes til kultur i kommunen. 

Norges Vel
NH 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. NH deltok 

ikke på representantskapsmøte i juni.

Nettverk, representasjon og samarbeid
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Landsrådet for Norges Barne- og 
Ungdomsorganisasjoner (LNU) 
NH er ikke medlem av LNU, da dette krever en større 

andel medlemmer under 30 år, men har i flere år 

benyttet tilskuddsordninger de forvalter til større 

kulturtiltak. Ordningene er nå endret slik at det bare 

er medlemsorganisasjoner som kan søke om slike 

midler. NH har søkt om assosiert medlemskap, også 

for å kunne delta på møter og kurs i regi av LNU, men 

resultatet av denne søknadsprosessen er ikke avklart. 

Tilskudd fra ordningen Herreløs arv er tilgjengelig for 

NH, og den ble benyttet i 2020. 

NHO
Norges Husflidslag er medlem av arbeidsgiver-

foreningen NHO Handel og Service og har traiffavtale 

med NHO gjennom fagorganisasjonen Negotia. 

Sparebankstiftelsen DNB
Sparebankstiftelsen DNB har gjennom flere år vært 

en viktig økonomisk samarbeidspartner. Stiftelsen 

vil gjerne ha ideer og innspill til prosjekter og tiltak. 

De har invitert til ideutvekslingsmøter og tar imot 

NHs forslag til tiltak og behov for finansiering. De 

prioriterer tiltak rettet mot barn og unge, og hadde 

også i 2020 kulturarv som en særlig satsning. NH 

mottok støtte til prosjektene «Bunadbruk i Norge - 

populært, men truet» og «Rundt bålet». På tampen 

av 2020 fikk NH innvilget 1.4 millioner i breddegave. 

Det er et toårig prosjekt med fokus på uteaktivitet, 

mat og spikking for barn og unge. En egen 

arbeidsgruppe er i ferd med å utforme innholdet og 

framdriften i prosjektet.

Dyrsku’n og husflidsutstillingen
NH har en samarbeidsavtale med Dyrsku’n hvor vi 

er faglig ansvarlig for den årlige husflidstevlinga. 

Dette er en tevling både for profesjonelle utøvere 

og håndverkere i en læresituasjon. En av 

konsulentstillingene er spesielt knyttet opp mot 

dette arbeidet. NH har ansvar for å informere om og 

oppfordre til deltakelse, innhente dommere til juryene 

i de ulike kategoriene og organisere aktiviteter. NH 

har også publikumsaktiviteter som demonstrasjoner 

bl.a knyttet til våre satsingsområdene og egne 

verkstedstasjoner for barn og unge. Dyskun’ ble 

avlyst i 2020.

Norsk institutt for bunad og folkedrakt
Instituttet er et nasjonalt kompetansesenter som 

jobber med dokumentasjon, forsking og formidling 

av bunad og folkedrakt. NH har et løpende samarbeid 

med instituttet, bl.a om de årlige Fagdagane i bunad 

og folkedrakt og som akkrediterte organisasjoner 

innen UNESCO-konvensjonen om vern av immateriell 

kulturarv. Husflidskonsulenten i Troms, Petra-Mari 

Linaker, har sittet 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 ledes av Norsk 

håndverksinstitutt, og NH er med i ressursgruppen 

som gir råd og innspill til arbeidsprogrammet 

for nettverket. Løfte håndverket arrangerer to 

seminarer i året. Tema for 2020 var «Organisering 

avtradisjonshåndverkere» og «Tradisjonshåndverk: 

Marked og merkevare». NH, ved Kathrine Gregersen, 

holdt foredrag om husflid som merkevare, erfaringer 

og framtidige behov på høstwebinaret.

Kulturrådet
Driftsmidlene fra Kulturrådet utgjør halve 

driftsbudsjettet til NH og er en grunnleggende 

forutsetning for det faglige arbeidet over hele 

landet. NH har god dialog og årlige møter med 

administrasjonen i Kulturrådet. Norsk kulturråd 

har også ansvaret for arbeidet med UNESCO-

konvensjonen for Immateriell kulturarv i Norge.  

Vi har derfor et tett samarbeid om dette.  
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Internasjonalt arbeid
Nordens Husflidsforbund 
Forbundet ble stiftet i 1927 og består av landene 

i Norden, samt Estland: syv land til sammen. Det 

avholdes ett årlig møte. Det var Norges Husflidslag 

som var vertskap for dette i 2020. Fra Norges 

Husflidslag deltok Barbro Storlien, Marit Jacobsen og 

Solveig T. Grinder. I tillegg til det formelle møtet i Oslo, 

inkluderte det et besøk til Asker Husflidsforening med 

informasjon og omvisning i deres lokaler på Asker 

prestegård. Møtet var en nyttig arena for utveksling 

av informasjon og til å fatte felles beslutninger bl.a 

knyttet til Nordic Youth Camp og Nordic Craft Week. 

Nordic Youth Camp som skulle arrangeres i Danmark 

sommeren 2020 ble avlyst av smittevernshensyn, 

men planlegges å kunne gjennomføres juli 2021.

Nordic Craft Week er en Facebook-basert kampanje 

i september hvert år. Tema i 2020 var «tre» og alle 

de syv landene presenterte sine tema ved film eller 

artikler, i tillegg til en rekke lokale aktiviteter i samme 

periode. Det norske bidraget var tradisjonskurven 

vedmeis –et håndverk som sto i fare for å bli helt 

glemt. Særlig på Hedmarken var meisen tidligere mye 

brukt.

European Folk Art and Craft Federation (EFACF)
EFACF, stiftet i 1972, er et nettverk Norges 

Husflidslag for tiden leder ved Solveig T. Grinder. 

Norges Husflidslag er da også sekretariatet for 

nettverket. I november ble det årlige møtet for 

medlemsorganisasjonene avholdt som et digitalt 

møte, da det ikke var mulig å gjennomføre det 

planlagte møtet i Østerrike. Her deltok Solveig T. 

Grinder og Marit Jacobsen. Det pågår en større 

endringsprosess i nettverket for å oppdatere 

vedtekter og formålsparagraf. Dette skal besluttes  

på generalforsamlingen høsten i 2021.

Internasjonale forespørsler
Norges Husflidslag mottar relativt jevnlig 

forespørsler om prosjektsamarbeid fra både EØS- og 

EUfinansierte prosjekt. Mange av disse kunne være 

relevante, men henvendelsene kommer ofte med 

altfor korte tidsfrister. 

UNESCO
UNESCO er FNs organ for kultur- og 

utdanningssamarbeid, og Norges Husflidslag er 

akkreditert som ekspertorganisasjon innen UNESCO-

konvensjonen for vern av immateriell kulturarv. 

Norges Husflidslag er aktivt involvert i Kulturrådets 

arbeid med å implementere konvensjonen i Norge. 

UNESCO arrangerte kun digitale møter i 2020 og 

Norges Husflidslag, ved Linda Thiis, deltok på deler av 

dette. Søknadene til listene knyttet til konvensjonen 

for immateriell kulturarv ble behandlet. Det ble også 

organisert digital samling i nettverket ICH-NGO Forum 

(Intangible Culture Heritage).
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Nordic Craft Week er en felles nordisk markering på Facebook som viser frem håndverk og husflids-
tradisjoner. Norges bidrag var tradisjonskurven vedmeis. Husflidhåndverker og kurvmaker Hege 
Wiken har blåst nytt liv i gammel kunnskap. Foto: Berit Solhaug / Norsk Husflid.
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Lokal- og fylkeslag
Lokallagene og deres aktiviteter er den absolutt 

viktigste rekrutteringsarenaen til organisasjonen, 

og dette er avgjørende for medlemstallet. Gjennom 

arbeid i lokallagene er vi tilstede og synlige over 

hele landet. Mange av lokal- og fylkeslagene er også 

medeiere av husflidsbutikker.

Medlemsgrupper i tall og omtale

Akershus
23 lokallag

Leder: Styremedlemmene  

leder på omgang

Aust-Agder
8 lokallag

Leder: Grethe Othilie Gullaksen

Buskerud
16 lokallag

Leder: Edmund Bull-Sveen

Finnmark
14 lokallag

Leder: Ane-Marie Hjelm Solli

Hedmark
23 lokallag

Leder: Tom Armand Hansen

Hordaland
23 lokallag

Leder: Gina Blomberg

Møre og Romsdal
27 lokallag

Leder: Anne Juveli Ludvigsen

Nord Trøndelag
18 lokallag

Leder: Ann Tove Rønning

Nordland
47 lokallag

Leder: Irene Adolfsen

Oppland
23 lokallag

Leder: Ingrid Haugen

Oslo
11 lokallag

Leder: Jeanette Ajer

Rogaland
20 lokallag

Leder: Kristin Borge Rasmussen

Sogn og Fjordane
15 lokallag

Leder: Paula Midtbø

Sør-Trøndelag
25 lokallag

Fungerende leder: Anne-Grete 

Thorsteinsen

Telemark
10 lokallag

Leder: Helèn Susann Olsen 

Troms
28 lokallag 

Leder: Nomi Nielsen

Vest-Agder
9 lokallag

Leder: Reidun Knutsen

Vestfold
8 lokallag

Leder: Ellen Holtan Folkestad

Østfold
8 lokallag

Leder: Ellen Kvamsdal

Fylkeslagene er bindeledd mellom Norges 

Husflidslags administrasjon, styre og lokallag, og det 

er fylkeslag i alle fylker. Ledelsen i Norges Husflidslag 

v/styret eller direktør prioriterer å delta på flest mulig 

årsmøter i fylkene. Årsmøtene organiseres ofte over 

helg og kombineres med kurs og foredrag. I 2020 ble 

de alle fleste årsmøtene arrangert digitalt.
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Fylkesledersamlinger
Arrangeres vår og høst de årene det ikke er 

landsmøte. Samlingene går over en helg, og 

deltakerne er styremedlemmer og eventuelt ansatte 

fra fylkeslagene. Norges Husflidslags styre er godt 

representert og programmet legges opp i samarbeid 

mellom styret og administrasjonen i Norges 

Husflidslag, og arbeidsutvalget for fylkeslederne.

Målet med samlingene er å:

•  Gi tillitsvalgte i fylkeslagene påfyll, kunnskap og 

inspirasjon de trenger for å fylle rollen som leder 

for et styre i sitt fylke, være NHs forlengede arm 

og god samarbeidspart med konsulentstaben.

•  Gi rom for diskusjon om temaer som kan utvikle 

Norges Husflidslag samlet som organisasjon, som 

vedtekter, driftsmodeller, økonomi og politikk.

•  Få tid til samtaler fylkeslederne imellom og å ha 

det hyggelig. Det handler jo om frivillig innsats!

Høstsamlingen i Oslo, 24. oktober 
Tema på samlingen var blant annet hvordan 

organisere, rekruttere og inspirere til aktivitet i en 

usikker smittesituasjon, satsingsområdet Holdbart, 

samt rekruttering av barn og unge til våre aktiviteter 

lokalt med Frivillighet Norge. Regionaliseringen 

og samarbeid fylkeslagene imellom var også på 

programmet, i tillegg til bunadbruk på UNESCO-listas 

forankringsturne og informasjon fra arbeidsutvalget 

for fylkeslagslederne.

Norske Husflidhåndverkere
Norske Husflidhåndverkere er vår medlemsgruppe 

som har husflid og håndverk som næring. Opptak 

av medlemmer skjer på to måter: Søkere med 

svennebrev eller tilsvarende utdanning innen 

relevante håndverksfag tas opp automatisk, mens 

søkere uten relevant utdanning vurderes av en 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. 

Per 31.12 er medlemstallet 154. I 11 regioner/fylker 

har håndverkerne organisert seg i egne lag. I løpet 

av året fikk vi 9 nye medlemmer, 6 tildelt juryert 

medlemskap og 3 fikk opptak på bakgrunn av 

fagbrev eller tilsvarende.
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Oversikt per 31.12.20
Marit Jacobsen  Administrerende direktør

Kurt Bohmann  Leder fellestjenester, permisjon 14.09–31.12

Solveig T. Grinder Seniorrådgiver, utdanning/internasjonalt arbeid 90%

Marianne Ottershagen Regnskap/lønn, 40%

Hillevi Strandabø Regnskap/controller

Tone Sjåstad  Kommunikasjonskonsulent

Kristoffer Oftedal Medlemsservice/nettsupport 20%

Mette Skøien  Medlemsservice 80% 

Anne Langmoen  Sentralbord/medlemsservice/salg

Berit Solhaug   Redaktør Norsk Husflid

Elin Gilde Garvin  Barne- og ungdomskonsulent, teamleder Ung Husflid

Anne Guri Gunnerød Husflidskonsulent Akershus, Viken

Kristine Fornes  Husflidskonsulent Oslo, 50%

Linda Thiis  Husflidskonsulent Buskerud, Viken, teamleder opplæring 

Brita Rusten Åmot  Husflidskonsulent Oppland, Innlandet

Arild Larsen  Husflidskonsulent Hedmark, Innlandet

Annie Eikenes  Husflidskonsulent Vestfold, Vestfold og Telemark

Marthe Haugerud Hudsflidskosulent Telemark, Vestfold og Telemark, i permisjon

Reidunn Lien Horgen  Husflidskonsulent Telemark, Vestfold og Telemark, 80% vikar

Kathrine Gregersen  Husflidskonsulent Agder, teamleder næring

Berit F. Rasmussen Husflidskonsulent Rogaland, teamleder organisasjon

Hege Therese Nilsen Husflidskonsulent Hordaland, Vestland

Randi Hole  Husflidskonsulent Møre og Romsdal 

Synøve E. Vadøy  Husflidskonsulent Sogn og Fjordane, Vestland 

Sidsel Skjelfjord  Husflidskonsulent Trøndelag, sør

Randi Breiset  Husflidskonsulent Trøndelag, nord

Lill-Heidi M. Olsen Husflidskonsulent i Nordland, i permisjon

Karin-Johanne Ness Husflidskonsulent i Nordland, vikar fra 15.02

Petra-Mari Linaker Husflidskonsulent Troms, Troms og Finnmark

Maaike Halbertsma Husflidskonsulent Finnmark, Troms og Finnmark, 80%

Sølvi Westvang  Prosjektleder Holdbart 50% til 30.11., studiepermisjon 1.9-30.11.

 

Tina Bisgaard (økonomi), Tora S. Wiik (fellestjenester) og Louisa Bond (kommunikasjon)  

var innleide på timesbasis deler av året.

Ansatte og oppgavefordeling
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Husflidskonsulentene
Husflidskonsulentene er vår fagstab som bidrar 

til faglig utviklingsarbeid for organisasjonen som 

en helhet. De 17 husflidskonsulentene har sin 

daglige arbeidsplass i fylkene, men er alle sentralt 

ansatt. De har en nøkkelrolle i samarbeid mellom 

lokal- og fylkeslag, håndverkere, butikker, museer, 

fylkeskommuner, med flere. 

Konsulentene er med på å motivere lokallagene til 

å skape lokale arenaer med kurs og aktiviteter og 

veileder om støtteordninger, aktiviteter og aktuelle 

tema. Organisasjonen har via husflidskonsulentene 

et mangeårig samarbeid med alle landets 

fylkeskommuner. Samarbeidet er tuftet på årlige 

møter hvor tiltak og tjenester blir definert. 

Husflidskonsulentene er delt inn i team, hvor de 

jobber spisset med saker innenfor de ulike områdene 

i organisasjonens strategiske plan.

Team Opplæring
Linda Thiis, leder, Randi Hole, Anne Guri Gunnerød, 

Reidunn Lien Horgen, Maaike Halbertsma.

Team Næringsutvikling
Kathrine Gregersen, leder, Synøve Eriksen Vadøy, 

Hege-Therese Nilsen, Sidsel Skjelfjord, Arild Larsen. 

Team Synliggjøring og organisasjon
Berit F. Rasmussen, leder,Petra-Mari Linaker, Randi 

Breiset.

Team Barn og unge
Elin Gilde Garvin, leder,Brita Rusten Åmot, Kristine 

Fornes, Annie Eikenes, Karin-Johanne Ness.

Holdbart, arbeidsgruppe for satsingsområde
Sølvi Westvang, prosjektleder, Kathrine Gregersen, 

Arild Larsen, Tone Sjåstad. 

Øvrige ansatte
Hovedkontoret ligger i Øvre Slottsgate 2b sammen 

med Norges Kulturvernforbund og flere andre 

kulturvernorganisasjoner.  

Medlemskap 
Alle medlemmer i Norges Husflidslag registreres og 

faktureres sentralt og det er derfor viktig med gode 

medlemsløsninger. Årlig meldes det inn og ut omtrent 

3000 medlemmer. I 2020 var det et ekstraordinært 

år med bl.a mindre kursvirksomhet og det var en 

reduksjon i medlemsmassen på 741 medlemmer 

sammenlignet med 2019. Betalende medlemmer i 

2019 var 23 105. Betalende medlemmer i 2020 var 

22 364.

Kommunikasjon med medlemmer 
Norges Husflidslag tar i bruk en rekke 

kommunikasjonskanaler, hvor de viktigste er e-post, 

telefon i kontortid og sosiale medier. Nettsider, 

lagsendinger og Norsk Husflid brukes også til å 

informere medlemmer om viktige ting som skjer i 

organisasjonen. Husflidskonsulentenes årsmeldinger 

kan lastes ned på husflid.no.

Drift og arbeidsområder
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Styrets melding 2020
STYRETS MELDING 2020  

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 2019 – 2022 har hatt følgende: 

Visjon  Husflid for framtida 

Verdier Bærekraft, tradisjon, skaperglede, kunnskap og ferdighet 

Hovedmål Fremme husflid som levende kultur og næring 

Aktiviteter Ta vare på, formidle og fornye husflidstradisjoner 

Arbeidsområdene er opplæring, næringsutvikling samt organisasjonsutvikling og 
synliggjøring.  Den strategiske planen er retningsgivende for all aktivitet i organisasjonen.  
Satsingsområdet for perioden 2019 — 2022 er Holdbart. Med dette satsningsområdet ønsker 
vi å få fram hvordan tradisjonshåndverk og materialkunnskap kan bidra til å gjøre forbruket 
vårt mer ansvarlig, mer bærekraftig.  
 
Styremøte 
Det er avholdt 7 styremøter som har behandlet 64 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 litt under prisindeksen. Tilskuddene fra 
fylkeskommunene hadde en liten nedgang etter at de har hatt en vekst de to foregående år.  

Regnskap 2020 har et positivt resultat på 1.548.379.Dette skyldes langt lavere 
driftskostnader, dvs. reise- og arrangementskostnader pga. Covid 19. Egenkapital per 
31.12.19 var 3.509.000. Egenkapital per 31.12.20 er kr 5.057.644. 

Påløpte kostnader i 2020 knyttet til ny nettside og medlemssystem kan ikke utgiftsføres 
(avskrives) før de tas i bruk. Dette skjer i 2021. Kostandene nedbetales over flere år, og vil 
føre til innsparinger og mer effektiv drift, da sentrale deler av den administrative driften 
digitaliseres.  Budsjettunderskudd i 2021 vil dekkes av deler av egenkapital opparbeidet i 
2020. Det samme gjelder i 2022. Vi forutsetter også en justering av driftstilskuddet fra KD i 
2022 som vil gi et budsjett som i balanse. Det vil og gi oss en noe større egenkapital som er 
viktig for forutsigbarhet for driften og de  

Konsekvenser av Covid19  

Organisasjonen har to hovedinntektskilder. Offentlige tilskudd, hvorav ca. halve 
inntektsbudsjettet er driftsmidler fra Kulturdepartement via Norsk kulturråd og 
medlemskontingent. Vi har fra 2021 en egen post på statsbudsjettet som normalt legge fram 
i oktober. Dette skaper relativt god forutsigbarhet, og vi blir varslet i minst et år i forkant om 
det planlegges tørre endringer. 
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Medlemstallet har hatt en liten nedgang. Dette henger i stor grad sammen med lokal aktivitet, 
og organisasjonen har gjennom hele 2020 arbeidet svært aktivt med oppfølging av de lokale 
lagene for å sikre god aktivitet og betalingsvilligheten også i årene framover. Bruk av digitale 
medier i formidling og oppfølging har vært intensiv og blir satt stor pris på. Det har vært en 
bratt læringskurve for de ansatte som har vist en svært stor vilje og evne til å håndtere en 
krevende og ganske annerledes arbeidssituasjon gjennom hele året. 
 
Regnskapet er lagt fram under forutsetning av fortsatt drift, og styret stadfester at det er slike 
forutsetninger.  

Internt arbeidsmiljø 
2020 har vært et godt men krevende og spesielt arbeidsår for organisasjonen. Vi har fortsatt 
arbeidet mye med effektivisering av administrative rutiner og bedre avtaler med leverandører 
ved fellesinnkjøp osv. Dette for å kunne bruke mer ressurser på faglig arbeid, oppfølging av 
medlemsmassen, utadrettet arbeid og synliggjøring. 
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 4,4 % sykefravær. To ansatte har vært på AAP. 
Flere av det ansatte benytter seg av ordningen vi har som et alternativ til å gå av med AFP 
ved 62 år. Dette innebærer 10 % redusert arbeidstid med full lønn. Per 31.12 er det 6 ansatte 
som benytter seg av dette tilbudet. I de kommende 1 – 4 årene vil en betydelig del av 
arbeidsstokken gå av med pensjon. Rekruttering av ansatte med kompetanse som ivaretar et 
bredt spekter av kunnskaper og ferdigheter tilpasset framtida vil kreve en gjennomtenkt 
strategi.  Ved årsskifte gikk 3 ansatte av med pensjon, og vi har rekruttert tilsvarende antall 
medarbeider i de ledige stillingene. Det var mange søkere til stillingene og en grundig 
ansettelsesprosess. 
 
Det har ikke vært personskade i forbindelse arbeidet eller skade på eiendom.  
Arbeidsmiljøet er kvinnedominert. Ved årsskiftet var det 28 fast ansatte i 26,1 årsverk ansatte 
i 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,15. april 2021 
 
Barbro Tronhuus Storlien  Agnete Sivertsen Sissel Bjørøen Inger Lise Brøto Torland 
Styreleder   nestleder  styremedlem  styremedlem 
 
   
Arild Larsen    Gro Staal Martinsen  Camilla Åmot Aarhaug 
Styremedlem    Styremedlem   Styremedlem 
 
Marit Jacobsen 
direktør  
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BALANSE 2020

EIENDELER Note 2020 2019

Anleggsmidler
Varige driftsmidler
Bevaringsverdige eiendeler 10 270 000 270 000
Andre driftsmidler 6 727 647 0
Sum varige driftsmidler 997 647 270 000

Finansielle anleggsmidler
Andre fordringer 9 351 519 351 519
Sum finansielle anleggsmidler 351 519 351 519

Sum anleggsmidler 1 349 166 621 519

Omløpsmidler
Fordringer 
Kundefordringer 75 383 12 700
Andre fordringer 8 69 940 683 403
Sum fordringer 145 323 696 103

Bankinnskudd, kontanter o.l. 7 15 108 506 9 070 826
Sum omløpsmidler 15 253 828 9 766 929

Sum eiendeler 16 602 994 10 388 448

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD

Formålskapital 
Annen formålskapital 3 450 065 2 999 065
Formålskapital med selvpålagte restriksjoner 59 200 59 200
Årsresultat 1 548 379 451 005

Sum formålskapital 13 5 057 644 3 509 270

Gjeld
Kortsiktig gjeld 
Leverandørgjeld 422 799 473 099
Skyldige offentlige avgifter 1 580 878 1 472 582
Forskuddsbetalt kontingent og abonnement 3 037 301 2 584 526
Annen kortsiktig gjeld 12 6 504 373 2 348 971
Sum kortsiktig gjeld 11 545 351 6 879 178

Sum gjeld 11 545 351 6 879 178

Sum formålskapital og gjeld 16 602 994 10 388 448

Gro Staal Martinsen Barbro Tronhuus Storlien Camilla Åmot Aarhaug
Styreleder

Agnete Sivertsen Sissel Bjørøen

Marit Jacobsen
Adm. direktør

Inger Lise Brøto Torland Arild Larsen

Oslo, 15. april 2021
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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: 2020 2019

Norsk kulturråd 14 427 000 14 382 000
Barne- og Familiedepartementet/BUFDIR 960 445 825 498
Fylkeskommunale tilskudd 2 202 560 2 246 800
Kunnskapsdepartementet/Studieforbundet kultur og tradisjon 507 449 515 363
Bergen Kommune 55 782 0
LNU Herreløs arv 49 910 0
Kulturdepartementet - gaveforsterkning 21 387 0
Lotteri- og stiftelsestilsynet, momskompensasjon 1 404 952 1 434 025
Oslo Kommune 0 20 000
Sum tilskudd 19 629 485 19 423 686
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Andre tilskudd: 2020 2019

Sparebankstiftelsen 85 770 203 144
Kunnskapsdepartementet/Studieforbundet kultur og tradisjon 0 14 554
Husflidsfondet 0 245 733
Husfliden Tromsø 0 100 000
Barentssekretariatet 0 52 000
Sparebank1 - Samfunnsutbytte 0 50 000
Sum tilskudd 85 770 665 431

Note 2: Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter:

2020 2019
Aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål:
Abonnement 382 749 384 978
Annonseinntekter 150 590 223 340
Andre driftsinntekter 215 564 355 383
Adm. Frifond 57 987 56 130
Deltakeravgifter m.m. 189 563 663 205
Sum opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter 996 453 1 683 036

Aktiviteter som skaper inntekter:
Salgsinntekt handelsvarer 420 332 449 820
Annen driftsrelatert inntekt 61 081 61 225

Sum aktiviteter som skaper inntekter 481 413 511 045

Note 3: Lønn 

Antall årsverk i 2020 har vært 26,1 (25,5 i 2019)

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 Styret
Lønn 811 360                        310 296               
Pensjonskostnad 16 200                         
Annen godtgjørelse -                               
Sum 827 560                        310 296               

Note 4: Kostnader etter art 2020 2019

Varekostnad 1 270 272 1 304 216            
Lønnskostnader 19 211 038 18 602 829           
Driftskostnader:

Lokalkostnader 2 017 125 2 226 667            
Inventar og utstyr 581 238 672 315               
Eksterne honorarer 632 277 1 383 488            
Kontordrift 1 677 846 1 541 946            
Reiser 484 780 1 742 231            
Markedsføring/vervepremier 47 693 39 580                 
Tilskudd nye lokallag 2 000 8 000                   
Datakostnader 714 688 837 141               
Møter, kurs, oppdatering 602 695 930 782               
Andre driftskostnader  368 600 517 530               

27 610 254                   29 806 725           

Revisor
Det er i 2020 kostnadsført kr 192.719,-  i ordinært revisjonshonorar.
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Tap på fordringer
Konstaterte tap på fordringer i 2020 utgjør kr. 25.200 og beløpet inngår i andre 
driftskostnader.  Tilsvarende tap i 2019 var kr 0,-.
Det er ikke foretatt endringer i avsatt tap på fordringer i 2020.

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: 2020 2019

Tilskudd og bevilgninger til oppfyllelse av organisasjonens formål 2 000 4 000
Tidsskriftet Norsk Husflid 2 785 053 2 758 062
Husflidskonsulentene, drift og lønn 10 318 817 10 814 948
Tiltak og aktiviteter i team synliggjøring 450 373 479 515
Tiltak og aktiviteter i team næringsutvikling 113 426 580 528
Tiltak og aktiviteter i team opplæring 308 286 1 123 214
Ung husflid, drift, lønn og tiltak 3 824 676 3 770 891
Innkjøp for videresalg 167 839 306 753
Kurs og kompetanseutvikling 995 404 1 022 520
Sum formålskostnader 18 965 874 20 860 431
Administrasjonskostnader 8 644 380 8 946 294
Sum totale kostnader 27 610 254 29 806 725

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

2020 2019
Formålsprosent 69 % 70 %
Administrasjonsprosent 31 % 30 %

Note 6: Varige driftsmidler
Inventar og utstyr

Anskaffelseskost 01.01.20 928 759
Tilgang 727 647
Anskaffelseskost 31.12.20 1 656 406

Akkumulerte avskrivninger 31.12.20 -928 759
Akkumulerte nedskrivninger 31.12.20 0
Balanseført verdi pr. 31.12.20 727 647                        

Årets avskrivninger 0
Årets nedskrivninger 0

Note 7: Bundne midler:

Av totale bankinnskudd er kr. 887.980 bundet til skyldig skattetrekk.
Skyldig skattetrekk pr. 31.12 utgjør kr 881.881

Note 8: Fordringer: 2020 2019

Mellomværende ansatte 10 000 40 907
Påløpne inntekter 59 940 642 496
Øvrige fordringer 0 0
Sum andre kortsiktige fordringer 69 940 683 403
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Note 9: Andre langsiktige fordringer

Andre langsiktige fordringer består av depositum husleie. 

Note 10: Bevaringsverdige eiendeler

Kniv/boksamling 250 000                        
Kunst innkjøpt i 2006 20 000                         
Sum 270 000                        

Note 11: Momskompensasjon
2020 2019

Mottatt momskompensasjon 4 774 610 4 527 620

Fordeling av momskompensasjon: 2020 2019
Momskompensasjon fordelt til fylkes- og lokallag 3 364 658                     3 093 595            
Inntektsført som andre offentlige tilskudd 1 409 952                     1 434 025            
Sum 4 774 610                     4 527 620            

Note 12: Kortsiktig gjeld: 2020 2019

Prosjektmidler overført til neste år 655 539 232 856
Skyldig feriepenger 1 863 221 1 830 550
Skyldig momskompensasjon til fylkes- og lokallag 3 364 658
Annen kortsiktig gjeld 620 954 285 566
Sum annen kortsiktig gjeld 6 504 373 2 348 971

Note 13:  Annen formålskapital

Formålskapital med 
selvpålagte restriksjoner Annen formålskapital Sum formålskapital

Per 01.01. 59 200 3 450 070 3 509 265
Landsmøte
Årets resultat 1 548 379 1 548 379
Per 31.12. 59 200 4 998 449 5 057 644

Note 14:  Medlemskontingenter
Kontingentinntekter fordelt på medlemsgruppene 2020 2019

Butikkene 322 276 310 263
Håndverkerne 100 100 105 300
Andre medlemsgrupper 7 486 563 7 504 515
Sum kontingentinntekt 7 908 939 7 920 078
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Uavhengig revisors beretning

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Norges Husflidslags årsregnskap som viser et positivt aktivitetsresultat på kr 1 548 379.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020, 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 selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet
per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag 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 selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser 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 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 internkontroll som 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 selskapets 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.

Revisors beretning
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Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål med revisjonen 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 selskapets regnskapsopplysninger i
samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 15. april 2021
RSM Norge AS

Erik Olsen
Statsautorisert revisor
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Koronapandemien satte preg på hele organisasjonen i 2020. Digitale verktøy og 
digital formidling ble den nye arbeidshverdagen, med intern kompetanseheving 
i ekspressfart. Foto: Husflidskonsulent Anne Guri Gunnerød


