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Referat fra styremøte 4 - 2021 
 
Onsdag 19. mai kl. 0830-0930 på Teams 
 
Disse deltok: 
Styremedlemmer: Barbro Tronhuus Storlien, Inger Lise Brøto Torland, 
Agnete Sivertsen, Camilla Åmot Aarhaug, Gro Staal Martinsen, Sissel Bjørøen og  
Arild Larsen 
Varamedlemmer: Merete Mattsson og Edmund Bull-Sveen. 
Forfall: Ellen Holtan Folkestad  
Fra administrasjonen:  
Kurt Bohmann, Berit F. Rasmussen, Elin G. Garvin, Kathrine Gregersen, Tone Sjåstad og 
Marit Jacobsen 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Saksliste 
- Godkjenning av innkalling og saksliste 
- Godkjenning av referat fra møtet 3 -2021 
Sak 20 -2021  Landsmøte  

• Gjennomgang av oppgavefordeling ved presentasjon av sakene  

• Presentasjon av programskisse 

• Praktisk gjennomføring 
 
Vedtak: 
Godkjent 
 

Godkjenning av referat fra møte 3– 2021 

 
Referatet er godkjent på e-post. 
Marit orienterte om at administrasjonen vil utarbeide en ny versjon av vedtaksformulering om 
interne retningslinjer for Frifond 2021 som ble vedtatt i sak 12- 2021. Det er feil årstall og 
uklart språk i vedtaksformuleringen. Det blir ingen endring av det prinsipielle. 
Styret får saken til endelig godkjenning i neste møte. 
 
Vedtak: 
Godkjent 

 

Sak 20 - 2021  Landsmøte  

 

• Gjennomgang av oppgavefordeling ved presentasjon av sakene  
 
Konstitueringen av møtet ble gjennomgått og justert. 
 
Da Ellen H. Folkestad foreslås som møteleder overtar Camilla Åmot Aarhaug presentasjon 
av sak 6 – 2021 Strategisk plan – prosess fram mot landsmøte 
Øvrige oppgavefordeling blir som vedtatt i styremøte 3 -2021. 
Alle som vil bruke PP- presentasjoner må ha innhold/behov klart innen fredag 28. mai når det 
skal sendes til Tone Sjåstad. 
Marit J. koordinerer dette arbeidet og bistår med innhold. Tone Sjåstad setter disse opp. 
Styret har møte fredag 4. juni kl. 1700 for en siste gjennomgang. 
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• Presentasjon av programskisse 
Kathrine Gregersen presenterte programskissen med filmer fra lokallag, håndverkere, 
utstillingsåpning Holdbart Håndverk på Mandal Museum, omvisning Sjølingstad 
Ullvarefabrikk, mm. «Åpning» av landsmøte blir tatt opp i Mandal Hotell 20. mai med hilsen 
fra Fylkeskommune og Fylkeslag samt folk i bunad rundt om i byen. 
Filmene legges inn i programmet slik at det passer i forhold til hvilke saker som legges fram. 
Ung Husflid har en egen film som innledning til sak om barn og unges plass i 
organisasjonen. Alle delegater får tilsendt en broderipakke. Etter offisiell møteslutt lørdag blir 
det mulig å delta på eget Zoom-møte med denne som utgangspunkt. 
Trykt årsmelding mm sendes styret og alle delegatene i uke 21. 
 

• Praktisk gjennomføring 
Alle delegater og observatører deltar digitalt. Per 19. mai er det 63 påmeldte delegater eller 
observatører. I tillegg kommer 7 fra styre samt alle 28 ansatte og en gjest. 
 
Smittevernreglene i Oslo er svært strenge, men vil endres fram mot landsmøtehelga må 
endelig organisering avtales når vi vet mer. 
Administrasjonen har møte med hotell og enventbyrået fredag 21.mai. Da vil vi få noe mer 
informasjon. Det er varslet mer åpning i uke 21. Avgjørelsen om hvor mange og hvem som 
kan møtes i Oslo, og hvem som deltar digitalt fra styret og ansatte/administrasjon. 
 
Marit og Kurt holder i dette i samråd med Barbro. 
 
 
 
19. mai 2021 
 
Marit Jacobsen, referent 


