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Protokoll  
 
Landsmøte 5. og 6. juni 2021 ble gjennomført som et heldigitalt møte med en rekke filminnslag fra 
lokallag, butikker og håndverkere i Agder. Landsmøtet som skulle vært i Mandal i juni 2020 med 
Vest-Agder Husflidslag som lokalarrangør, ble pga. Coronasituasjonen utsatt til 2021.  
 
Møtet ble innledet med hilsninger fra Mandal  
Agder fylkeskommune v/Anne Tone Hageland og  
Vest-Agder Fylkeslag v/Astri Marie Engeli 
 
Det var også to hilsningstaler i løpet av landsmøte fra henholdsvis  
Studieforbundet kultur og tradisjon ved daglig leder Kjærsti Gangsø, og 
Norges Kulturvernforbund ved styremedlem Gunn Mona Ekornes. 
 
Landsmøte sendte en hilsen til Norges Husflidslags høye beskytter  
Hennes Majestet Dronning Sonja. Styreleder Barbro T. Storlien og direktør Marit Jacobsen hadde 
nylig vært på audiens hos dronningen som viste et stort engasjement for organisasjonens arbeid. 
 
Styreledet Barbro Tronhuus Storlien ønsket alle landsmøtedeltagere velkommen og foretok den 
formelle åpningen av møtet. 
         

LM Sak 1- 2021  Konstituering 
 
Første del av saken ble lagt fram av styreleder Barbro Tronhuus Storlien 
 

a.  Godkjenning av forretningsorden, innkalling og sakliste 
 
Disse tok ordet: 

Det var ingen spørsmål eller kommentarer fra salen/nettet.  

 
Vedtak: 
 

 
Forretningsorden, innkalling og sakliste godkjennes. 
 

 
b. Opprop v/direktør Marit Jacobsen 

 
Deltakelse og stemmegiving for delegater ble løpende registrert gjennom det digitale Voter 
systemet. 
 
Vedtak: 
 

Det var 57 delegater med stemmerett samt 7 fra styret med stemmerett i alle saker utenom 
behandling av årsmelding og regnskap. 
Det var også 26 observatører og 25 ansatte til stede. 
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C. Valg av fullmaktskomite  
 
Punktet gikk ut da møtet var digitalt, og alle delegater var påmeldt og registrert via deltaker.no.  
 
d.  Valg av møteledere 
 
Vedtak: 
 

 
Ellen Holtan Folkestad og Solveig Torgersen Grinder velges som møteledere.  
 

 
Møtelederne overtok ledelsen av møtet.  
 

e. Valg av referenter  
 
Vedtak: 
 

 
Linda Thiis og Kari Westergaard velges som referenter. 
 

 
f. Valg av 2 utsendinger til å skrive under protokollen 
     

Vedtak: 
 

 
Ingrid Haugen og Tom Armand Hansen velges til å skrive under protokollen. 
 

 
g. Valg av tellekorps 

 
Møtet var digitalt og Votèr-systemet ble benyttet til å telle stemmer. 
 

 
Godkjenning av fullmakter 

 
Vedtak: 
 

 
Det var 57 delegater med stemmerett samt 7 fra styret med stemmerett i alle saker utenom 
behandling av årsmelding og regnskap. Antall delegater godkjennes og protokolleres. 
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LM Sak 2 - 2021  Årsmelding 2020 
 
Saken ble lagt fram av styreleder Barbro Tronhuus Storlien og nestleder Agnete Sivertsen 
 
Følgende tok ordet:  
 
Rita Vistad:  
 
Benjamin Kjellmann-Chapin satt i arbeidsutvalget for husflidhåndverkerne (s.21) også andre halvår 
2020. Dette blir rettet opp i årsmeldingen som er tilgjengelig på nettsiden. 
 
Vedtak:   

 
Landsmøtet godkjenner årsmeldinga for 2020. 

 

LM Sak 3 - 2021  Revidert regnskap 2020 
 
Saken ble lagt fram av direktør Marit Jacobsen. 
 
Det var et spørsmål fra en delegat om budsjett kommer på dagsorden senere i møtet. 
Budsjett 2021 og 2022 ble behandlet på utsatt årsmøte i oktober 2020. 
 
Vedtak:   
 

Landsmøtet godkjenner regnskapet for 2020 og gir styret ansvarsfrihet. Overskuddet på  

kr. 1.548.615 tilføres egenkapitalen. 

 

LM Sak 4 - 2021  Vedtektsendringer  
 
Saken ble lagt fram av styremedlem Gro Staal Martinsen. 
 
Følgende tok ordet til den innledende delen av saken: Det var ingen spørsmål eller 
kommentarer. 
 

a. Norges Husflidslags § 4.1.1 Utsendinger 
     

Gjeldende vedtekter  Styrets forslag  

Hvert fylkeshusflidslag kan møte med inntil 3 
utsendinger på landsmøtet. … 
 

Ingen endring av selve vedtektene 

 

Følgende tok ordet: 

Det var ingen spørsmål/kommentarer fra salen/nettet.  

Votering: Enstemmig vedtatt 

Vedtak: 

Det gjøres ingen endringer av selve vedtektene, men praksis blir slik at fylkeslagene kan delta med 

samme antall delegater på landsmøte i 2022 som i 2021. Uavhengig av om noen fylkeslag har slått 

seg sammen. 
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§5.5 Stemmerett på årsmøter  
 

Normalvedtekter lokallag, fylkeslag og Norges Husflidslag 
           

Gjeldende vedtekter  Styrets forslag    

Stemmerett på årsmøtet har de som har 

betalt kontingent for foregående år. 

Stemmerett på årsmøtet har de som har betalt kontingent for 
inneværende år. 

 
Følgende tok ordet: 

Det var ingen spørsmål/kommentarer fra salen/nettet  

 
Votering: 
63 for, 1 mot 

 
Vedtak:  

§ 5.5 som omtaler stemmerett på årsmøter i normalvedtekter lokallag, fylkeslag og Norges 

Husflidslag blir slik: Stemmerett på årsmøtet har de som har betalt kontingent for inneværende år. 

 
§7.1Valg  
 

Normalvedtekter lokallag 
 
Følgende tok ordet: 
Heidi Hamadi uttrykte også at det var positivt at innspillene fra laget var blitt hørt. 
Ba om at hvert punkt ble behandlet og votert for seg. Dette ble tatt til følge av ordstyreren.  
 
Kari Christensen som støttet Heidi Hamidis forslag om behandlingsmåte.  
 
Styreleder Barbro Storlien begrunnet styrets forlag om at begrensinger på antall år også skal 
gjelde varamedlemmer da de som regel er aktive i styrene og som regel deltar på alle styremøter.  
 
Gjeldende vedtekter Styrets forslag  

 
7.1 Styreleder bør ikke gjenvelges 
etter å ha fungert 
sammenhengende i 6 år. 
Styremedlemmer bør ikke 
gjenvelges etter å ha fungert 
sammenhengende i 8 år. 

Et medlem er valgbart som 

styreleder eller styremedlem 

på nytt etter å ha vært ute av 

vervet i minst to år. 

 
Styreleder bør ikke gjenvelges etter å ha fungert sammenhengende i 6 år. 
Styremedlemmer bør ikke gjenvelges etter å ha fungert 
sammenhengende i 8 år, inkludert lederverv, alle styrefunksjoner og vara. 
 
 
 
Et medlem er valgbart som styreleder, styremedlem eller 
varamedlem på nytt etter å ha vært ute av vervet i minst to år. 
 
 
 
Nytt punkt: For å inneha verv i organisasjonen må man være 
medlem. 

 
«For å inneha verv i organisasjonen må man være medlem.» er ikke et nytt punkt i vedtektene, men får 
et eget nr. 7.4.  
 

Votering:  
Første avsnitt: 55 for, 7 mot. Forslaget er vedtatt. 
Andre avsnitt: 55 for, 7 mot, 1 blank. Forslaget er vedtatt. 
Tredje avsnitt: Vedtatt enstemmig. 
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Vedtak: 

Landsmøtet støtter styrets forslag til endringer, presiseringer og tillegg i § 7 valg. 

 
Normalvedtekter fylkeslag             
 

Gjeldende vedtekter Endringsforslag  

7.2 Styreleder og 

styremedlemmer bør ikke 

gjenvelges etter å ha fungert 

sammenhengende i 6 år.  

 

Et medlem er valgbart som 

styreleder eller styremedlem 

på nytt etter å ha vært ute av 

vervet i minst to år. 

 

Styreleder og styremedlemmer kan ikke gjenvelges etter å ha 
fungert sammenhengende i 6 år. 
 
Ved bytte av funksjon i styret, kan ingen ha lenger total 
sammenhengende funksjonstid enn 8 år inkludert leder, alle 
styrefunksjoner og vara. 
 
Et medlem er valgbart som styreleder, styremedlem eller 
varamedlem på nytt etter å ha vært ute av vervet i minst to år. 
 
 
For å inneha verv i organisasjonen må man være medlem. 
 

 
Følgende tok ordet: 
 
Rita Vistad 
Marit Jacobsen 
Barbro Tronhuus Storlien 
Tom Armand Hansen 
Gina Blomberg 
 
Barbro Storlien presiserte at man begynner å telle tid/år i vervet på nytt etter å ha vært ute av  
vervet i minst to år. 
 
«For å inneha verv i organisasjonen må man være medlem» står allerede i vedtektene, men styret 
foreslår at det får et eget nr. 7.4. 

 
Votering: 
55 for, 8 mot. 
 
Vedtak: 

Landsmøtet støtter styrets forslag til presiseringer med eget punkt § 7.4. For å inneha verv i 

organisasjonen må man være medlem. 
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Norges Husflidslag 

 
§ 7. Valg 
 
Gjeldende vedtekter Endringsforslag   

 
7.1 Styreleder og styremedlemmer kan ikke gjenvelges etter å 
ha fungert som styreleder og/ eller styremedlem i 6 år til 
sammen. Et medlem er valgbart som styreleder eller 
styremedlem på nytt etter å ha vært ute av vervet i minst to år.  
For å inneha tillitsverv i organisasjonen må man være medlem 
  

7.2 Valg av leder, styremedlemmer og varamedlemmer skal 
skje skriftlig. Hvis det bare er en kandidat til de forskjellige 
vervene, kan landsmøtet bestemme at valget skjer ved 
akklamasjon. Valg skjer skriftlig dersom minst en person 
forlanger det. 
 
7.3 For å ansees valgt, må en kandidat ha oppnådd mer enn 

halvparten av de avgitte stemmer. Blanke stemmer teller 

med. Oppnår ingen dette ved første valg, holdes omvalg 
mellom de to som har flest stemmer. Står stemmene likt, 
avgjøres valget ved loddtrekning. 

 
7.1.-7.3 Ingen endring 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nytt punkt 7.4  
For å inneha verv i organisasjonen må man 
være medlem.  

 
Følgende tok ordet: 
Rita Vistad som påpekte at det ikke var et nytt punkt som var foreslått. 
Barbro Storlien presiserte at styret forslår en redaksjonell endring også her slik at det blir et eget 
punkt 7.4 

 
Votering:  
63 for, ingen mot 
 
Vedtak: 

 
Landsmøtet støtter styrets forslag om en redaksjonell endring slik: Egen paragraf § 7.4. «For å 

inneha verv i organisasjonen må man være medlem.» 
 

 
Normalvedtekter fylkeshusflidslag 
 
§3.1 Medlemmer 
 

Gjeldende vedtekter  Forslag til endring 

Medlemmer av fylkeshusflidslag er: 
Alle lokale lag i fylket som er tilsluttet Norges 
Husflidslag. 

  
Ingen endring. 
 

 
Følgende tok ordet: 

Det var ingen spørsmål eller kommentarer. 

Vedtak: 
 

En eventuell endring av § 3.1. behandles på landsmøte i 2022. 
Eventuell endring av betegnelse på og organisering av organisasjonsleddene på dette nivået 
utarbeides i tett samarbeid med fylkeslagene.  
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LM Sak 5 - 2021 Kontingent for husflidhåndverkere 
 

 
Saken legges fram av styremedlemmer Edmund Bull-Sveen og Arild Larsen. 
 
Følgende tok ordet: 

Rita Vistad som stilt spørsmål om opptelling av stemmer. 

Ordstyrer presiserte at stemmesystemet holder oversikt over stemmer og tilstedeværende.  

Det ble ikke fremmet noen forslag fra salen/nettet  

 
Votering: 
60 for, ingen mot. 
 

Vedtak: 
 

Husflidhåndverkermedlemmer som også ønsker å være med i et lokallag betaler ikke ekstra 
kontingent for dette til NH. Det aktuelle lokallaget man ønsker å være medlem i får da en andel av 
innbetalt kontingent fra husflidhåndverkeren som tilsvarer den andelen et lokallag får av 
hovedmedlemskontingenten. 
 
Styreleder Barbro Tronhuus Storlien leste opp hilsen fra landsmøtet til HKH Dronning 
Sonja. 
 

 
LM Sak 6 – 2021 Strategisk plan – prosess fram mot landsmøte 2022 
 

 
Saken ble lagt fram av styremedlem Camilla Åmot Aarhaug. 
 
Årsmøtet ble delt inn i grupper med oppgaver, og innspill fra noen av gruppen ble løftet 
fram i plenum. Av tidshensyn fikk ikke alle presentert sine innspill i plenum.  Notatene fra 
alle gruppene blir sendt til administrasjonen slik at styret tar disse med i sitt videre arbeid 
fram mot landsmøte 2022. 
 
Disse fikk ordet i plenum: 
Heidi Hamadi 
Bjørg Hustad 
Astrid Marie Engeli 
Gina Blomberg 
Kari Christensen 
Hege Røed 
Nomi Nilsen 
 
Vedtak: 

Landsmøtet ber styret legge opp til en åpen og inkluderende prosess i arbeidet med ny 
strategisk plan for 2023-2026. Innspill som kom fram i debatten på landsmøte tas med i 
styrets videre arbeid med prosessen. 
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LM Sak 7 – 2021 Barn og unges plass og representasjon i organisasjonen 
 

 
En film laget av barne- og ungdomsrådet i NH åpnet dag to av landsmøte.. 
 
Saken ble lagt fram av barne- og ungdomskonsulent Elin Gilde Garvin.  
 
Årsmøtet ble delt inn i grupper med oppgaver, og innspill fra gruppen ble løftet fram i plenum. 
 
Disse tok ordet: 
Gina Blomberg  
Kjersti Rolfsen  
Nomi Nilsen  
Kristin Borge Rasmussen 
Helene Tiller 
Margrete Djupvik 
Hege Røed 
 
Flere tegnet seg, men plenumsrunde måtte også her avsluttes pga. begrenset tid. 
Skriftlige oppsummeringer fra alle gruppene blir sendt til administrasjonen for videre arbeid med 
saken. 
 

Vedtak: 
 

Landsmøtet ber styret utarbeide konkrete forslag til tiltak for hvordan både ungdom og unge 
voksne kan få mulighet til å delta i styrende organer i Norges Husflidslag. 
Vedtekter som sikrer at ung husflidsaktivitet blir fulgt opp i det enkelte lokallag kan også være en 
del av dette. 

 
 

 
LM Sak 8 – 2021 Valgperiode for styret og valgkomiteen – justering 
 

 
Saken ble lagt fra av Anne Ludvigsen fra valgkomiteen 
 
Følgende tok ordet: 

Det var ingen spørsmål eller kommentarer.  

 
Vedtak: 
 

 
Valgperioden for styre og valgkomite valgt på årsmøte 25.10.20 justeres slik at det foretas nytt valg 
på landsmøte i 2022. 
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HOLDBART 
Presentasjon av arbeidet med satsningsområde ved Arild Larsen, styremedlem og 
husflidskonsulent.   
 
Følgende tok ordet etter presentasjon: 
Paula Midtbø 
Ingrid Haugen  
 
Begge påpekte at satsningsområdet skaper stort engasjement og at det bør videreføres i en ny 
periode da man så vidt er kommet i gang. 
 
Oppfordring til lokal- og fylkeslag om å sende innspill til Holdbart og fremtidig satsingsområde til 
styret: tone@husflid.no 

 
 

 
LM Sak 9 - 2021 Landsmøte 2022 
 

 
Saken ble lagt fram av nestleder i styret Agnete Sivertsen 
 
Styreleder i Hordaland Husflidslag Gina Blomberg presenterte en foreløpig plan/programskisse. 
 
Følgende tok ordet: 

Det var ingen spørsmål eller kommentarer fra salen/nettet  

 
Votering: 
58 for, ingen mot. 
 
Vedtak: 
 

 
Neste landsmøte gjennomføres i 2022 og legges til Bergen med Hordaland Husflidslag som lokal 
arrangør. 
 

 
 
Møtet hevet. 
 
 
 
Ingrid Haugen       Tom Armand Hansen   
             
 
  
Protokollunderskriver     Protokollunderskriver 


