Styremøte 1-2020

Referat styremøte 1 – 2020
Onsdag 12. februar 2020 i Øvre Slottsgate 2 b i Oslo kl. 10 – 15
Fra styret deltok:

Barbro Tronhuus Storlien, Agnete Sivertsen, Sissel Bjørøen,
Charlotte Engstad, Gro Staal Martinsen, Berit Lindquister,
Inger-Lise Brøto Torland, Arild Larsen og Dag Oppen Berntsen

Fra adm. deltok:

Hillevi Strandabø under sak 2, Kurt Bohmann under sak 2, 13 og
14. b, Tone Sjåstad under sak 1.a og 13.
Elin G. Garvin under sak 8 – 2020
Marit Jacobsen under hele møtet unntatt sak 6 c

Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 6. c. Lønn direktør og sak 16 h Leirfjord husflidslag settes på sakslista.
Vedtak:
Innkalling og saksliste med to tilleggssaker godkjennes.
Godkjenning og signering av referat møte 4– 2019
Vedtak:
Referatet godkjennes og signeres.
Sak 1 – 2020

Landsmøte 2020

a. Landsmøtesaker
Innkalling til landsmøte skjer skriftlig med minst 2 - to - måneders varsel. Saksliste, årsmelding
og regnskap med saksdokumenter skal være utsendt minst 1 - en - måned før møtet.
1. Konstituering
Vedtak:
Administrasjonens forslag til innkalling og foreløpig saksliste godkjennes og sendes ut.
De to møteledere velges blant landsmøteutsendingene. Administrasjonen forespør aktuelle
kandidater når deltakerlisten er klar. Ansatte er referenter og tilrettelegger forøvrig. Øvrige
oppgaver ved konstituering kan avtales når møtet nærmer seg.
Presentasjon av de ulike sakene fordeles mellom styremedlemmene på styremøtet i april.
2. og
3. Årsmeldinger og regnskap
Årsmelding 2018 – var ferdigstilt og godkjent av styret i 2019
Årsmelding 2019 - Styrets melding vedtas og signeres av styret på møtet i april når regnskapet
er avsluttet og godkjent av revisor. Resten av årsmeldingen utarbeides av administrasjonen
med utgangspunkt i konsulentens årsmeldinger som rapporterer i henhold til strategisk plan.
4. Vedtektsendringer
Styrets endelige innstilling til landsmøtet i vedtektsendringssakene, behandles på neste
styremøte når høringsfristen er over.
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5. Innkomne forslag behandles også når fristen for slike er over.
6. Strategisk plan
Vedtektene § 6 Dagsorden for landsmøte er ikke i tråd med gjeldende praksis. Det heter at
årsmøte skal behandle melding om voksenopplæring og virksomhetsplan for kommende 2 årsperiode. Praksis i en årrekke har vært at melding om statistikk og omtale av
voksenopplæringa/kursvirksomheten støttet av studieforbundet har vært en del av årsmeldinga.
Istedenfor å vedta virksomhetsplan for 2 år vedtas Strategisk Plan for kommende 4- årsperiode.
Eventuelt at den «rulleres» med noen justeringer på møtet 2 år etter vedtak.
Vedtak:
Styret utarbeider forslag til endring av vedtektene § 6.1.7 og 8 som er i tråd med gjeldende
praksis. Forslaget utarbeides og behandles i kommende landsmøteperiode på vanlig måte slik
at saken kan fremmes på landsmøte i 2022.
7. Honorar styret
Fremmes av valgnemnda
8. Kontingent og kontingentfordeling 2021 og 2022
Styret har allerede gjort vedtak om å foreslå at kontingenten for 2021 og 2020 for hovedmedlem
økes med kr 30 til 670.
Styret drøftet i dette møtet følgende satser:
- Barn og Unge under 26 år – bør endres fra 160 til 170 – 200.
- Æresmedlemmer – bør økes da den kun er økt med kr 20 siden 2014.
- Husflidhåndverkere – satsen bør justeres slik at det stimuleres til medlemskap i regionalt
håndverkerlag. Et alternativ kan være en sats uansett om man er medlem i regionalt lag
eller ikke.
Vedtak:
Endelig forslag til kontingentsatser 2021-22 for medlemskategoriene barn og Unge under 26 år,
æresmedlemmer og husflidhåndverkere behandles på neste styremøte sammen med
budsjettforslag for 2021-2022.
9. Budsjett
Budsjettforslag 2021-2022 behandles på styremøte i april.
10. Valg
Styret skal innstille kandidater til ny valgnemnd. Medlemmene velges for fire år av gangen, og to
er på valg på hvert landsmøte. Det har vært vanlig at avtroppende styremedlemmer forslås.
Saken settes på sakslista på neste møte.
11. Landsmøte 2022
Landsmøtene arrangeres av fylkeslag etter søknad. Styret innstiller overfor landsmøte i 2020
hvilket fylkeslag som får arrangøransvar i 2022. Fylkeslagene er oppfordret til å vurdere om de
ønsker å søke om å være arrangør. Det er ikke kommet noen søknader foreløpig.
Vedtak:
Administrasjonen sender ut en ny oppfordring til fylkeslagene om å vurdere å være
landsmøtearrangør i 2022.
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b. NHs høyeste utmerkelse
Norges Husflidslags fortjenestemedalje med diplom ble innstiftet i 1935 og tildeles personer
som har gjort en fortjenestefull innsats for norsk husflid i inn- og utland. Den er Norges
Husflidslags høyeste utmerkelse. Den som tildeles medaljen må på fremragende måte ha
gjort en aktiv innsats, spesiell interesse og forståelse for godt husflidsarbeid og ha virket for
husflidssaken på et nasjonalt eller internasjonalt plan gjennom lengre tidsrom
Det er styret som gjør endelig vedtak om tildelingen.
Mulige aktuelle kandidater/»kandidatkategorier» ble diskutert. Fylkeslagene har fått frist til
1. mars med å komme med forslag. Endelig vedtak om tildeling kan derfor ikke gjøres før i
styremøte 1. april. Vedtak vil være unntatt offentligheten før landsmøtet.
c. Programskisse
Styret fikk presentert en foreløpig programskisse på sist styremøte. Det er ikke gjort store
endringer i forhold til denne, og fylkeslaget jobber nå med flere detaljer i samarbeid med
administrasjonen. Det ble informert om flere detaljer på møtet. «Setesdalsmiljøet» som er
kommet på UNESCOs liste for immateriell kulturarv for sitt arbeid med dans, sang og musikk
blir invitert til å delta i programmet. Styret ønsker også å be om at Kulturminister Abid Raja
kommer med en hilsen til landsmøtet.(På trykk eller på «Skjerm»)
Vedtak:
Administrasjonen jobber videre med programmet, invitasjoner osv. og tar med styrets innspill i
planleggingen sammen med lokal arrangør.

Sak 2 - 2020

Økonomi

a. Regnskap 2019
Regnskapet er avsluttet og viser et foreløpig overskudd før revisors gjennomgang på
ca. 400.000. Egenkapitalen er i dag på i overkant av 3 mill. Styret diskuterte behovet for å
bygge opp noe mer egenkapital for å sikre driften i 3 måneder. Større endringer i
hovedinntektsgrunnlaget vil imidlertid bli varslet ett år i forveien, og styret vurdere derfor at de
planlagte investeringer i nytt medlemssystem og nettsider vil gi mer effektiv drift og bedre
service som vil påvirke økonomiene i positiv retning på sikt.
Styret har tidligere vedtatt å «øremerke» deler av overskuddet til landsmøtet 2020 og
filmprosjekt med arbeidstittel Holdbart i 110 år. (Jubileet). Dette kan gjøres ved at det
budsjetteres med underskudd i 2020 og at deler av egenkapitalen disponeres med selvpålagte
restriksjoner.
Vedtak:
Regnskap og foreløpig resultat tas til orientering og sluttbehandles i styremøtet 2 i april.

b. Budsjett 2020
Vedtak:
Styret vedtar det framlagte budsjettet med et underskudd på ca. 300.000.
Investeringer i ny nettside og medlemssystem avskrives over fortrinnsvis over tre år.
Kostnadene til filmproduksjon «holdbart i 110 – år» må holdes på et nivå som sikrer vi holder
oss innenfor totalbudsjettet.
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Sak 3 – 2020

Oppnevninger til ulike råd, styret ol.

a. Styrets representant i lønnspoltikkutvalget
Høsten 2019 ble det satt ned en gruppe blant de ansatte som skulle bistå ledelsen(direktør)
med å se nærmere på behovet for eventuelle endring av systemet for lønnsinnplassering i NH.
Administrasjonen og de ansattes representanter gruppa ser det som ønskelig at styret har en
representant for å bistå i det videre arbeidet. Neste møte er avtalt 5. mai i Oslo.
Vedtak:
Agnete Sivertsen deltar som styrets representant i lønnspolitikkutvalget.
b. Styret i Studieforbundet kultur og tradisjon
Vedtak:
NH fremmer forslag om Marit Jacobsen som styremedlem i Studieforbundet kultur og tradisjon
for perioden 2020-22.
c. Styret i VOFO - Voksenopplæringsforbundet
Vedtak:
Styret støtter at Studieforbundet kultur og tradisjon fremmer forslag om Marit Jacobsen som
styremedlem i Voksenopplæringsforbundet for perioden 2020-2022.
d. Styret i Kulturvernforbundet
Vedtak:
NH fremmer forslag om Gunn Mona Ekornes som styremedlem i Norges Kulturvernforbund for
perioden 2020-22.
e. Styret i Frivillighet Norge
Vedtak:
NH fremmer ikke forslag til kandidater til styret i Frivillighet Norge men støtter eventuelle
kandidater fra beslektede organisasjoner (kulturfeltet).
Sak 4 – 2020

Valg av nytt arbeidsutvalg (AU)for husflidhåndverkerne – delegering

Ifølge retningslinjene for arbeidsutvalget (AU), skal utvalget bestå av tre medlemmer og en
vara. Styret i NH er valgkomite og innstiller kandidater. I praksis har det vært ansatte i team
næring NH som organiserer dette og får godkjenning av vårt styre. Alle er på valg det året det er
landsmøte, og valget gjennomføres i god tid før dette. Valget skjer via e-post. Medlemmene
sender inn forslag til kandidater. Teamet setter opp forslag med prioritet i forhold til bl.a.
geografi og fagområder. Valget gjøres via e-post. Det nye AU inviteres til landsmøte.
Det er foreslått at kandidater som foreslås, bør sitte i styret i et fylkeshåndverkerlag. Vi legger
derfor inn en formulering ved årets valg der dette fremgår som et ønske, men ikke en absolutt
løsning. Særmøtet for håndverkerne, som arrangeres torsdag 4. juni i forkant av landsmøte, får
dette forslaget lagt fram til diskusjon. Dersom forslaget støttes, sendes det til styret for
behandling.
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Vedtak:
Styret godkjenner valgprosedyren for kandidater til AU for husflidhåndverkerne slik det går fram
av saksframlegget.
Sak 5 – 2020

Frifond – interne fordelingskriterier i 2020

Vedtak:
Frifondmidlene for 2020 fordeles etter samme kriterier som i 2019 slik:
1. 5 % av det tildelte beløpet settes av til administrasjon av ordningen i NH. Frifondmidlene
minus stimuleringsmidlene, fordeles tellende lokallag seinest en uke etter at de er
mottatt.
2. Det settes av kr 100.000, merket stimuleringstiltak i 2020. Lag som pr 31.12.19 hadde
mindre enn 5 medlemmer under 26 år, stimuleres til å verve flere Ung Husflid
medlemmer dette året. Lagene får tildelt kr 5.000,- når medlemsservice har registrert
totalt 5 medlemmer innen 1. september 2020.
3. Resterende tilskudd fordeles på tellende lokallag og antall medlemmer under
26 år per 31.12.2019.
4. Oversikt over frifondutbetalingene publiseres på www.unghusflid.no
5. Styret er klageinstans ved eventuelle klager på tildelingene.
6. Alle lagene leverer rapport innen 30. juni for hvordan fjorårets frifondmidler er brukt. Nye
frifondmidler utbetales ikke før slik rapport er innsendt. Ubrukte midler skal
tilbakebetales til NH og NH søker LNU om å få overføre midlene tilskuddsåret 2021.
7. Et antall lag får også besøk av ansatt konsulent i fylket, der barne- og ungdomsarbeidet
blir gjennomgått.
8. Utbetalingen foretas som tidligere år, dvs. Høsten 2020 med senest utbetaling
1. oktober 2020.
Sak 6 – 2020

Personalsaker

a. Vikarløsninger leder fellestjenester
Leder fellestjenester skal ha foreldrepermisjon i perioden september – desember. Vi ser det
ikke som hensiktsmessig å lyse ut dette som et vikariat for så kort periode, men finne løsninger i
egen organisasjon eller blant de andre organisasjonene «på huset»
Arbeidet med nytt medlemssystem og nettsider er i gang, og dette blir det redegjort for i annen
sak. Andre oppgaver blir delegert, og mer rutinepregede oppgaver knyttet til søknader,
dokumentasjon osv. henter vi inn ekstrahjelp til. Vi har gjort avtale med Fagdata om utvidet
support på datatekniske problemer i permisjonsperioden.
Vedtak:
Styret tar organiseringen av arbeidet i permisjonstiden til leder for fellestjenester til orientering.
b. Vikar prosjektleder Holdbart høst 2020
Prosjektleder Holdbart i 50 %, har søkt studiepermisjon i perioden 31.08. – 29.11. Dette er en
viktig periode for å få framdrift i satsningen. Vi jobber med å finne løsninger internt, men ser at
det kan blir nødvending å hente inn noe utenfra som kan bidra med litt andre arbeidsmetoder og
innfallsvinkler. (Skrive kronikker o.l.)
Vedtak:
Styret ber administrasjonen om å legge en plan for hvordan oppgavene til prosjektleder kan
løses for å sikre framdrift i satsninga, og overlater til administrasjonen å håndtere de
personalmessige sidene ved denne saken.
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c. Lønn direktør
Styret vedtok ny lønn for direktør for 2020 og 2021.
Sak 7- 2020

Ungdoms medvirkning i utviklinga av organisasjonen og reelle
medbestemmelse i alle ledd

Saken ble lagt fram som en drøftingssak uten forslag til vedtak.
I dette referatet er det tatt med noe fra saksframlegget og fra samtalen i styret.
Barne- og ungdomskonsulent Elin Garvin innledet med en presentasjon av tall, tiltak og løpende
arbeid med Ung Husflid. Utgangspunktet for at saken løftes fram for styret er at vi
mener at medlemsveksten i aldergruppen under 26 år går for langsomt, vi trenger
nyrekruttering og å tilpasse arbeidet til disse aldersgruppene, særlig ungdom over 14-15 år.
I NHs vedtekter sist endret på landsmøte i 2018 heter det i § 3.5:
1.5 Alle medlemmer i Norges Husflidslag skal ha mulighet til å påvirke arbeidet i
organisasjonen. Et medlem har fulle rettigheter i organisasjonen fra en har fylt 14 år.
Det skal legges til rette for at medlemmer uten stemmerett også har arenaer for
medvirkning.

Denne vedtekten er gjennomgående i normalvedtekter for fylkes- og lokallag.
Dette fungerer svært ulikt i praksis og det er stort behov å jobbe i retning av få med flere
ungdommer i organisasjonen og legge til rette for større grad av reell medvirkning.
«Alle brenner for at husflidstradisjonene og håndverket skal videreføres» men hvem skal overta
og videreføre kunnskapen om 10-20-30 år?
Medvirkning fra målgruppene selv er en forutsetning for å lykkes med dette.
Vi har søkt og fått kr 95.000 fra LNU s Aktivitetsstøtte til et prosjekt kalt Ungdom viser Ungdom.
Målet for prosjektet er:
-

-

Å rekruttere flere ungdommer til lederverv og undervisning innen husflid og håndverk i egen
organisasjonen og i samarbeid med andre.
At hver kursdeltager underviser i håndverksteknikker på minst en aktivitet i løpet av sommeren/
høsten 2020.
Å utarbeide kursmateriell som kan danne grunnlaget for å arrangere veilederkurs for og med ungdom
over hele landet.
Bruke prosjektet til å utarbeide et faglig og pedagogisk opplegg for ungdomsinstruktørkurs. Dette
prøves ut 3 steder og vil danne grunnlag for videre opplæringen av ungdomsinstruktører over hele
landet.
Innholdet i kursene bygger på:
- Bevisstgjøring av ungdommenes rett til medbestemmelse i organisasjonen.
-Hva bør vi tenke igjennom når vi skal lære fra oss håndverksteknikker?
-Hvordan tilrettelegge undervisningen til for eksempel barn, ungdom eller mennesker med spesielle
utfordringer?
- Hva kreves av forberedelser for å opparbeide faglig trygghet til å veilede andre?
- Materiallære og praktiske teknikker knyttet til NH sitt satsingsområde 2019-2022 «Holdbart».

Ung Husflid -teamet forbereder prisutdelinger på landsmøtet, slik som sist i Molde. Ungdommer
fra bla prosjektet over vil inviteres til å delta og holde innlegg/appell. Det kan også være aktuelt
å oppfordre fylkeslagene til å sende noen av sine unge medlemmer som delegat eller
observatør slik at de får reell medvirkning i NH demokratiet.
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Sak 8- 2020

Konsulentlandskapet i de nye regionene og kompetanse- og
rekrutteringsbehov både «ute og inne» fram mot 2025.
I løpet av de kommende 3 – 5 årene vil det skje store endringer i konsulentstaben da mange
går av med pensjon. Dette sammen med regionalisering, flere oppgaver fra stat til fylkene og
sammenslåing av fylker, gir oss utfordringer og nye muligheter. Bedre digitale verktøy i
medlemsservice og økonomi/regnskap vil endre arbeidsoppgavene både i konsulentapparatet
og i fellestjenester.
Styret gikk gjennom en oversikt over de nye fylkene, antall medlemsgrupper og folketall samt
konsulentbemanning per dato. De fikk også en oversikt over hvilke konsulenter som går av med
pensjon i perioden 2021- 2025.
I diskusjon i styret var det enighet om at vi må ha en god strategi for rekruttering av nye
medarbeidere når mange går av med pensjon. Vi må få tak i de aller beste kandidatene. Vi
trenger ansatte ute i landet som kan fylle denne krevende og sammensatte rollen. De er NHs
apparat ute både når det gjelder fag, politikk, organisasjon og ikke minst kommunikasjon og
synliggjøring. Derfor ble administrasjonen bedt om allerede nå å starte arbeidet med
rekruttering i stillingene som blir vakante ved årsskiftet 2020-21. Stillingenes innhold og
størrelse ble også diskutert. Det kan være aktuelt med noe redusert stillingsprosent i en
innledningsfase slik det er gjort tidligere, men minimum 70%.
Vedtak:
Administrasjonen forbereder rekruttering til konsulentstillingene som blir vakante ved årsskifte
2020-21. Utlysningsprosess, stillingsbeskrivelser- og størrelser utarbeides i samråd med
styreleder.

Sak 9 - 2020 Politikk
a. Ny politisk ledelser i «våre» departement – strategi for kontakt
For NH er departementer særlig viktig å ha kontakt med. Både Kultur og Kunnskap har fått
nye politisk ledelse. For begge departementene er både statsråd og statssekretær viktige og
å komme i tale.
Kulturminister Abid Raja er allerede invitert til Fagdagane i bunad folkedrakt i oktober.
Knut Åstad Bråten er statssekretær for Raja. Han har god kjennskap til oss og
folkekulturfeltet, og satt inntil han fikk dette oppdraget i innstillingskomiteen for
folkekunststipendet. Han er redaktør for magasinet Syn og Segn. Kulturdepartementet får
fra 2021 ansvaret for VO-midlene til våre kurs, og Studieforbundet har bedt om møte med
ham sammen med NH.
Kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande vil med sin bakgrunn som
Kulturminister kunne forstå bekymringen for utdanningstilbudene innenfor våre fagfelt,
spesielt der det er «krise» for utdanningsprogrammet innen Håndverk, design og
produktutvikling i videregående skole. Dette departementet er så stort og har så mange
sterke mange sterke lobbyaktører at vi må alliere oss med flere for å nå fram. Vi har kontakt
med Kunst og design i skolen om samordning av utspill. Uansett bør vi ikke vente med å ta
kontakt.
Statssekretær i Klima og miljødepartementet er Sveinung Rotevatn. Vi bør kunne prøve
å ta kontakt der også med utgangspunkt i Holdbart – satsningen.
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Sammen med Kulturvernforbundet jobber vi fram helt konkrete innspill til Statsbudsjett 2021
og til alle partiene partiprogram for neste Stortingsperiode. Vi er med i en liten
arbeidsgruppe som møtes jevnlig og koordinere arbeidet.
Vedtak:
Til orientering
b. Håndverk, design og produktutvikling i videregående skole – rasering av tilbudet
Til høsten vil det kun være 19 skoler i hele landet som tilbyr studieprogrammet. I tre fylker,
Nordland, Innlandet og Vestfold/Telemark, vil ingen offentlige skoler tilby dette. I Innlandet
er det kun Hjerleid – som er privatskole, som gir tilbudet. Dette studieprogrammet er første
trinn på veien til en rekke håndverksfag og til svennebrev. Det har vært en voldsom
nedbygging av tilbudene over flere år. Det er presserende behov for å få mer
oppmerksomhet om denne negative utviklingen og administrasjonen vi arbeider for få
politisk oppmerksomhet om saken, både nasjonalt og regionalt.
Vedtak:
Til orientering
c. Museumsmeldinga – modell for og innhold i innspill fra NH
Styret har tidligere diskutert hvordan vi skal jobbe med innspill til Stortingsmelding om
museene, den såkalte Musèumsmeldinga og vi har gitt tilbakemelding til Kulturverforbundet
med våre innspill fra forrige styremøte.
Administrasjonen deltok på møte Kulturvernforbundet hadde invitert til med
Kulturdepartementet 5. november. Det kom fram at det er liten kunnskap om rollene
organisasjonene har som samarbeidspart med museene. Vi ble oppfordret til å komme med
gode eksempler og fortellinger gjerne med bilder. Vi tar oppfordringa.
og brukte bla konsulentsamlingen i januar til å få en oversikt over ulike typer samarbeid
Fra statistikken vi henter fra årsmeldingen til lokallagene har vi følgende tall (2018):
Åpne museumsdager med demonstrasjon av håndverk. NH deltar med ansatt
husflidskonsulent, håndverkere både frivillige og profesjonelle og frivillige lokale lag.
Foregår over hele landet. I 2018 ble det registret 1675 slik dager der NHs lokale lag
medvirket med 17142 voksne deltakere og 5889 barn og ungdom.
Vi sender våre innspill med eksempler på samarbeid, muligheter og utfordringer innen
fristen 1. mars.
Vedtak:
Til orientering
d. Studieforbundet – ny lov og forskrift – utfordringer/»lobbetiltak»
Det blir orientert på møte
e. Kartlegging av kulturvernorganisasjonens «samsfunnsnytte»
Det blir orientert på møte

Sak 10 - 2020
Bransjenettverk for tradisjonshåndverkere
Styret er tidligere orientert om prosjektet. Det skal avsluttes til sommeren og det vil på Løfte
Håndverketseminaret 17. juni bli lagt fram en rapport over kartleggingsarbeidet som er gjort og
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med de anbefalingene som man er komme fram til. NH har hatt flere møter med prosjektlederne
og særlig forholdet til vår medlemsgruppe husflidhåndverkere.
Charlotte E. i vårt styre sitter i prosjektgruppa og orienterte ytterligere på møtet.
Vedtak:
Til orientering
Sak 11 - 2020

Status samarbeid mellom fylkeslag i de nye fylkeskommunene

Styret ble i møte – 5-2019, sak 71/2019, orientert om hvordan fylkeslagene i de «nye» fylkene
er kommet i gang med samarbeidet. Etter dette har det vært flere møter mellom fylkeslag og de
rapporterer jevnlig til direktør. Det kan se ut til at det blir et særlig spennende samarbeid med/i
Viken, da de her legger en del prestisje i å være «best i fylkeskommune klassen», og har vært
veldig åpne og imøtekommende for samarbeid. Både fylkeslag og konsulenter må være
pådrivere for å få god kontakt og synliggjør vår felles kompetanse. Styremedlem Gro S.M.
orienterte ytterligere fra samarbeidet i Viken.
Vedtak:
Til orientering
Sak 12 - 2020

Nytt medlemssystem og nettside – framdriftsplan

Tone Sjåstad og Kurt Bohmann deltok under denne saken og orienterte om status og
framdriftsplan.

Sak 13 - 2020

Personale og øvrig tiltak og drift

a. Personale
- Karin - Johanne Ness er ansatt som husflidskonsulent i vikariat fra 15. februar – 15.
august i ca. 70 %. Arbeidsområde Nordland.
- Sykemeldinger – Styret ble orientert i møtet.
- Fellessamling 1 – for konsulenten i Oslo 21.-24. januar Det blir orientert om følgende saker:
b.
c.
d.
e.
f.

Holdbart – status og plan for 2020 v/Arild L.
Jubileumsmarkering – Holdbart i 110 år – endring av og planer
Tildeling fra Norsk kulturfond - driftsmidler 2020
Medlemstall – Kurt B. orientert om en liten medlemsvekst i 2019
Årsjul 2020

Sak 14- 2020

Møter og konferanser – styrets medvirkning

Representasjon på årsmøtene i fylkeslagene ble gjennomgått og oppdatert.
De fleste får besøk. Dersom det ikke lar seg gjøre blir lag som ikke fikk besøk i 2019 bli prioritert
i 2020.
Når
2.-3.
mars

Hva og hvor
Årlig møte – i Oslo og
besøk i Asker

Arrangør
Nordisk Husflidsforbund
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Deltakelse
Barbro
Solveig

Styremøte 1-2020

13.-14.
mars
Mars
10. mars
20.-26.
april

Husflidslag på Barbros
kurs
Kulturkonferansen i
Oslo
Fylkeslag
Innspillsmøte
«Håndverksløftet»
Treseminaret
Hjerleid/Dovre

8.mai

Husflidsdagen 9. mai
Regionsamling
Trondheim/Trøndelag

9.-10.
mai

26. 05.

og Marit
Kulturvernforbundet

NH holder
innlegg 14.
Fra styret?:
Årsmøter/samlinger
Se oversikt
Sparebankstiftelsen DNB
Arild Larsen og
Solveig Grinder
Handverksskolen/Studieforbundet/NH Dag Oppen
Bernsen deltar
Arild Larsen i
prosjektgruppa
Kulturvernforbundet

Marit
Fylkeslag i
regionen
inviteres

Landsmøte i
Trondheim

Kulturvernforbundet

Fra styret?
Fylkeslag
inviteres
Marit fra adm

Landsmøte, 50 års
jubileum og
konferanse
Årsmøte i
Studieforbundet

Norsk kulturforum

Studieforbundet kultur og tradisjon

Vi har 8?
mandater

17. juni

Løfte Håndverket
seminar -

Charlotte E.
Marit J

30.06.5.07.

Sommarleir for
Ungdom i dans, teater,
håndverk
Trøndertun FHS
Young Craft
Nordisk Ungdomsleir i
Jylland Danmark
Arendalsuka

Norsk Håndverksinstitutt
Presentasjon av resultat prosjekt
«Bransjenettverk for
tradisjonshåndverkere
Noregs Ungdomslag i samarbeid
med Noregs Mållag og NH

27.05.

01.07.07.
Uke 33
11.-13.
09

Dyrskun i Seljord

24.26.09
16.18.10.

Felles nordisk stand på
Vevmässan i Halmstad
EFACF– årlig møte i
det Europeiske
samarbeidet - Graz,
Østerrike

«Fora» i samarbeid med øvrige
organisasjoner i Nordisk
Husflidsforbund
Ingen klare planer frå NHs side
Dyrksun. NH er fagansvarlig på
Husfldsutstillinga/tevlinga
Ung Husflid- aktiviteter
Andre – formidlingsopplegg
Fikselaug – Holdbart – debatt?
Svensk Slöjd, nordiske
organisasjoner bidrar
EFACF og Kuratorium
Österreichisches Heimatwerk
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Styret:
Tas opp på
neste møte

Fra styret:
Tas opp på
neste møte
Marit J deltar

Styremøte 1-2020

23.-25.
oktober
26.-27.
oktober
Juli 2021

Fylkesledermøte
Gardermoen
Fagadager i bunad og
folkedrakt Fagernes
Generalforsamling i
EFACF – Færøyene

Sak 16 - 2020

NH
NH ,NBF, BFD, STK, NU
EFACF og den Færøyske
Husflidsorganisasjonen

Solveig G er
gen sek i
EFACF
Tas opp på
neste møte
Tas opp på
neste møte
Fra styret?

Andre orienteringssaker

a. UNESCO har godkjent NHs rapport og får videreført vår akkreditering som en ny 4 års
periode!
b. Materialbibliotek - Samarbeidsprosjekt ned Kunst og design i Skolen
c. Rapport fra arbeidsgruppa «Bunadbruk i Norge på UNESCO s representative liste
d. Årsrapport 2019 frå fagråd for vev og tekstil
e. Informasjon om nåværende og nye utdanningstilbud ved Håndverksskolene Hjerleid
f. Arkiv – mulig prosjektsøknad
g. Årsmeldinger fra konsulentene 2019 – legges fortløpende ut her
http://www.husflid.no/om_oss/husflidskonsulentene
h. UNESCOS mellomstatlige møte i Bogota desember 2019 – Barbro orienterte
Vedtak:
Til orientering.
i.

Leirfjord Husflidslag – konflikt mellom to grupper i laget
Hele styret hadde fått tilsendt epost fra styret i lokallaget.
Barbro og Marit orienterte ytterligere om saken .
Vedtak:
Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen utarbeide forslag til retningslinjer for
konflikthåndtering lokallag.

Barbro Tronhuus Storlien,

Agnete Sivertsen,

Sissel Bjørøen, Charlotte Engstad,

Gro Staal Martinsen,

Berit Lindquister,

Inger-Lise Brøto Torland,

Dag Oppen Berntsen

Arild Larsen

Marit Jacobsen
direktør
referent
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