Styremøte 1- 2021

Referat fra styremøte 1 - 2021
Onsdag 6. januar kl. 1500- 1600 på Teams.
Disse deltok:
Styremedlemmer:
Barbro Tronhuus Storlien, Sissel Bjørøen, Inger Lise Brøto Torland,
Agnete Sivertsen, Camilla Åmot Aarhaug, Gro Staal Martinsen og Arild Larsen
Varamedlemmer:
Merete Mattsson, Ellen Holtan Folkestad og Edmund Bull-Sveen
Fra administrasjonen:
Marit Jacobsen

Saksliste
Sak 1 - 2021
Sak 2 – 2021
Sak 62 – 2020

Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjenning av referat møte 7 – 2020
Landsmøtegjennomføring
Gave fra Sparebankstiftelsen DNB til prosjektet «Rundt bålet»
Møter og arrangementer 2021

Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak:
Innkalling og saksliste godkjennes.
Godkjenning av referat møte 7 – 2020
Vedtak:
Referat fra møte 7 godkjennes.

Sak 1 - 2021

Landsmøtegjennomføring juni 2021

Med bakgrunn i smittesituasjon og usikkerhet om trygg og forutsigbar gjennomføring av et fysisk
landsmøte i Mandal i juni og i samråd med lokal arrangør Vest-Agder Husflidslag, gjorde styret
følgende
Vedtak:
1. Landsmøte 2021 gjennomføres som et heldigitalt møte over to dager, og datoene endres til
5.-6. juni. Avtalen med Mandal hotell og Buen kulturhus kanselleres.
2. Planen for kulturprogram gjennomføres med utgangspunkt i skissen som ble lagt fram av
Vest-Agder Husflidslag og konsulenten i Agder i møte 8. desember. Administrasjonen jobber
videre med denne og tar med innspillene som kom fram i styremøte.
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3. Styret ønsker at den opprinnelige planen med landsmøter hvert partallsår gjeninnføres slik at
det blir landsmøter i fysiske 2022 og i 2024.
4. Fylkeslagene i formeres om dette og oppfordres til å melde sin interesse. Formelt vedtak om
dette gjøres på møtet i juni 2021.
5. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre da ingen lokale arrangører melder seg, legges en
festmiddag med markeringer til fylkesledersamlingen 22.-24. oktober 2021.

Sak 2 - 2021

Gave fra Sparebankstiftelsen DNB til prosjektet «Rundt bålet»

NH fikk rett før jul tildelt 1.440.000 blanke kroner til å jobbe med «Rundt bålet» prosjektet.
Det betyr 1 mill. kr. til 100 lokallag, for å ruste opp bla spikkeutstyret samt midler til å utarbeide
materiell og faglig inspirasjon/veiledning. Vi går ut med gladmeldingen en først nå etter jul for å
kunne markere dette skikkelig og lage gode rammer rundt bruken av midlene.

Vedtak:
Til orientering
Sak 62 - 2020

Møter og arrangementer 2021

Vedtak:
Administrasjonen koordinerer evt. deltakelse på fylkeslagenes arrangementer/ årsmøter.
Styrets medlemmer melder tilbake til administrasjonen hvilke tiltak de ønsker å delta på.
Eller til orientering.
Barbro Tronhuus Storlien,

Agnete Sivertsen,

Inger Lise Brøto Torland,

Camilla Åmot Aarhaug, Gro Staal Martinsen og Arild Larsen

Marit Jacobsen
Referent
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Sissel Bjørøen,

