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Referat fra styremøte 7 - 2021 
 
Fredag 20. august kl. 11 – 17 på Scandic Hotel St. Olavs Plass i Oslo 
 
Disse deltok fra styret: 
Barbro Tronhuus Storlien, Agnete Sivertsen, Camilla Åmot Aarhaug (unntatt i sak 32),  
Gro Staal Martinsen, Sissel Bjørøen, Inger-Lise Brøto Torland, Arild Larsen, Ellen Holtan 
Folkestad (fra ca. 12) og Merete Mattsson 1. vara og Edmund Bull-Sveen 2. vara 
Ansatte: Under sak 31, 33, 34; Linda Thiis, Elin Garvin, Berit F. Rasmussen, Kurt Bohmann 
(ledergruppe) og Tone Sjåstad, kommunikasjonskonsulent. 
Hele møtet; Marit Jacobsen  
 

Godkjenning og innkalling og saksliste 

 
Forslag til vedtak: 
Godkjent 
 

Godkjenning av referat fra møte 6 - 2021 

 
Forslag til vedtak: 
Godkjent 
 

Sak 31- 2021  Økonomi 

 
1. Regnskap og budsjettprognose per 2. kvartal/1. halvår 
Regnskap 2. kvartal ble lagt fram på forrige styremøte. I ny budsjettprognose er 
medlemsinntektene redusert med 500.000. Det gir et underskudd på i underkant av 200.000 
mer enn budsjettert.  Administrasjonen la fram en oversikt over utvikling av kostnader ved 
drift nettsider, medlems- og økonomisystem fra 2016 – 2027.  
 
Vedtak: 
Styret tar budsjettprognosen per september 2021 og redegjørelse over utgiftssiden ved drift 
og utvikling av nettside, økonomi- og medlemssystem 2016- 2027 til orientering. 

 
2. Avskrivingstakt nettside og medlemssystem  
Administrasjonen la fram forslag om å avskrive investeringene i utvikling av ny nettside og 
medlemssystem over fem år. Fra 2022 vil løpende årlige kostnader være på om lag 520.00. I 
tillegg kommer de faste driftskostnadene. Vi vil da ligge på samme nivå som i 2018, men 
med nytt og langt mer funksjonelt system. 
 
Vedtak: 
Kostnadene til utvikling av nettside og medlemssystem avskrives over fem år med virkning  
fra den datoen systemet tas i bruk 
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Sak 32 – 2021 Fritak fra styreverv  

Styret vedtok i sist møte en midlertid løsning med tilsetting av konsulent i Trøndelag (sør) for 
ett år fra oktober 2021. Styremedlem Camilla Åmot Aarhaug er tilsatt i engasjementet og må 
derfor fritas fra vervet som styremedlem. Første vara, Ellen Holtan Folkestad rykker da opp 
som ordinært styremedlem, Merete Mattsson som 1. vara og Edmund Bull-Sveen som 2. 
vara.  
 
Vedtak: 
Camilla Åmot Aarhaug fritas fra vervet som styremedlem med virkning fra 20. oktober 2020 
 
 

Sak 33- 2021 Strategisk Plan 2023 – 2026 

 
Landsmøtet i juni 2021 gjorde vedtak om prosess knyttet til arbeidet med ny strategisk plan.  
 

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 landsmøtet tas med i 
styrets videre arbeid med prosessen. 

 
Overordnede vedtekter og strategisk plan må samsvare med hverandre og med gjeldende 
praksis. Styret gjennomgikk derfor først § 1 og § 2 i gjeldende vedtekter for å sjekke ut om 
det er formuleringer eller punkter som bør endres, føyes til eller tas ut. 
I § 6.1.8. er betegnelse på plandokument og varighet på disse ikke i samsvar med gjeldende 
praksis.  
 

§ 1 Formål 
Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å fremme god norsk husflid kulturelt, 
sosialt og økonomisk. 

 
§ 2 Virksomhet 
Målet søkes nådd ved: 

o Opplæring 
o Konsulentvirksomhet 
o Opplysningsarbeid gjennom tidsskrift, presse og andre massemedia 
o Utstillinger, demonstrasjoner, mønstertjeneste og konkurranser 
o Stipend 
o Å fremme produksjon og salg av gode, tidsmessige husflidsvarer 
o Å medvirke til samarbeid innen organisasjonen og ellers, for å fremme husflid 

 

§ 6 Dagsorden for landsmøtet 
 
6.1.8 Budsjett og virksomhetsplan for kommende 2-årsperiode   

 

Styret drøftet deretter de overordnende punktene i planen; Visjon, verdier, hovedmål, aktiviteter 
og arbeidsområde, struktur på plandokumentet og tilpasning til bruk regionalt og lokalt samt 
prosess og metodikk for involvering 
 
Vedtak: 
§ 1 og 2 i vedtektene og Strategisk plan blir tema på fylkesledermøtet 22.-24. oktober. 
Styret behandler et utkast til endringer i neste styremøte før den sendes på høring.  
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Sak 34 - 2021  Landsmøtesaker 2022 – oppfølging fra 2021 

 
Flere vedtektsendringssaker ble på landsmøte i juni vedtatt utsatt til 2022.  
 

a. Norges Husflidslags § 4.1.1 Utsendinger 
 
Landsmøtevedtak: 

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. 

 
Vedtak: 
En ny modell for representasjon på landsmøte blir lagt fram til diskusjon på fylkesledermøte. 
Modellen tar utgangspunkt i hvor mange medlemmer det er i det enkelte fylkeslag 
(regionlag/krets).   
 

b. Normalvedtekter fylkeslag 
§3.1 Medlemmer 
 
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.  

 
Vedtak: 
Styret ønsker ikke på det nåværende tidspunkt å jobbe aktivt/ presse på for at fylkeslag i 
samme fylkeskommune skal slår seg sammen. Det er nå usikkerhet om noen 
fylkeskommuner vil gå tilbake til gammel struktur og en påtvungen prosess kan skape dårlig 
samarbeidsklima i organisasjonen.   
Betegnelsen på organisasjonsleddet «fylkeslag» drøftes på fylkesledermøtet. 
 

Barn og unges plass og representasjon i organisasjonen 
Det ble gjort følgende vedtak på landsmøte: 

 

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. 

 
Vedtak: 
Styret ønsker å starte en prosess med å fremme disse saken for landsmøte: 
 
1. I NHs vedtekter og i normalvedtekter for fylkeslag skal det hete at  

minst ett medlem av styret må være 28 år eller yngre når det velges. 
I normalvedtekter for lokallag………… bør det …….. 

2. Det vedtektsfestes at det skal være en ung husflidskontakt i styrene i fylkeslag og 
lokallag. Denne skal være en del av selve styret, ikke bare en kontakt.  

3. Det vedtektsfestes at NH skal ha et ungdomsråd, rådets mandat og om det være 
landsmøtevalgt eller styreoppnevnt. 

 
Alle punkteten løftes fram for fylkesledermøtet før behandling på neste styremøte. Deretter 
sendes de på høring i organisasjonen. 
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Sak 34 - 2021 Rapport tiltak per september 2021 

 
Administrasjonen orienterte om endringer i arbeidet med rapportering, og kommer tilbake til 
styret med ny rapport i november. 
 

Sak 35 - 2021  Personale og drift 

 
a. Personale 
1. Camilla Åmot Aarhaug er engasjert som husflidskonsulent i Trøndelag for perioden 

1.10.21 – 30.09.22 
2. Stillingene som konsulenter i henholdsvis Møre og Romsdal og Rogaland blir ledige i 

løpet av våren 2022 og lyses ut. 
3. Personalsamling på Hadeland i august gjennomført.  
4. Lønnsforhandlinger. 
5. Personalhåndbok under oppdatering. Det forberedes endringer som vil bli en del av 

hovedforhandlinger våren 2022. 
 
b. Drift 
Framdrift for nye nettsider og medlemssystem  

 
Vedtak: 
Til orientering 
 
 

Sak 37 - 2021  Konferanser og større møter/arrangementer 

 
 
Når Hva/arrangør Hvor Hvem deltar  

3.9. Kulturvernkonferansen  Frogner kino i Oslo Marit  

22.-24.10 Fylkesledersamling  
 

Asker – Scandic Hotel 
 

Barbro T.S. 
Ellen H.F. 
Gro S.M. 
Agnete S. 
 
Edmund – som utsending 
fra fylkeslag 

 

25.26.10 Fagdager i bunad og 
folkedrakt  

Fagernes Barbro, Inger-Lise, Gro, 
Agnete, 
 

September 
– nov 

Regionale møter om bunad – 
et ledd i forankringen av 
søknaden om å få den 
allmenne bunadbruken i 
Norge inn på UNESCO s 
liste over representativ 
immateriell kulturarv 
Se www.bunadbruk.no 
 

Tromsø, Alta, Bodø, 
Bergen, Førde, Oslo, 
Sarpsborg, Bø, 
Kristiansand, Molde, 
Steinkjer, Stavanger, 
Elverum, Dovre,  

Styret oppfordres til å 
delta og markedsføre i 
sine nærmiljøer 
  

Nov-des UNESCO – Convention 2021  Sri Lanka 
Flyttes muligens til Paris 
 

Deltakelse vurderes 
senere ut fra om det bli i 
Europa eller ikke. 
Digital overføring. 

http://www.bunadbruk.no/
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Høsten Regionale samlinger i 
fylkene; 
 
Nordland 
Hedmark 
Rogaland 
Vestfold/Telemark 
Sør-Trøndelag 
Trøndelag 
Vestland 
Troms  
Finnmark (Alta HFL 100 år) 
Oppland  

Viken (usikkert) 

  
 
Agnete deltar i Finnmark 
Ellen i Telemark/Vestfold 
Camilla i Trøndelag 
Arild i Hedmark 
 
Marit i Vestland og 
Trøndelag 
 
 

22. nov Styrelederkonferanse – 
Kulturvernforbundet 
 

Oslo «Solstua» Barbro 

5.desember Åpning av frivillighetens år  
 

Oslo Rådhus NH med stand 

26. mars 22  Den store klesbyttedagen 
 

Hele landet  

Mars 
 
 
 
 

Årsmøter i fylkeslagene 
Styret eller og adm. ledelse 
bør være representert på de 
fleste møtene 
 

Alle fylker 
Marit ber fylkene sende 
dato for møtene 
Nordland 18.-20. mars 
Vestfold 29. mars 
 

 

7.mai 22 Vår Dag – Husflidsdagen 
 

Hele landet  

 

Vedtak: 
Til orienteringer.  
 

Sak 38 – 2021  Øvrige referatsaker 

 
Nytt prosjekt under Holdbart;«Alt kan fikses» Ny breddegave fra Sparebankstiftelsen  
 
Holdbart og Rundt bålet – status  
 
Weavepoint – digitalt veveproigram – oversettelse fra engelsk til norsk er ferdigstilt.  
 
Solveig Grinder er oppnevnt som vara i det nye Faglig råd for håndverk, design og 
produktutvikling – (Utdanningsdirektoratet UDIR) 
 

Siste nytt fra fagrådene v/Camilla, Arild og Barbro 
Behov for nye medlemmer og justering av mandat 
Marit kontakter foreslått ny ekstern kandidat til fagråd vev og tekstil. 
Edmund Bull-Sveen går inn fra styret da Camilla ÅA går ut  
Fagrådenes mandat blir sak på neste styremøte 
 
Siste nytt fra Studieforbund kultur og tradisjon: 
Flere stimuleringsmidler er satt av for å så i gang mer aktivitet og kurs. 
Fylkes- og nasjonale ledd av organisasjonene kan søke 
Økte timesatser kr 125 per time videreføres. 
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Statsbudsjett 2022 – legges fram 12. oktober. Det kommer deretter en tilleggsproposisjon 
fra den nye regjeringa. Vi melder oss på høring i Stortingskomiteen som behandler vårt 
område.  
 
Høringsuttalelse fra NH til Kulturstrategi for Innlandet fylkeskommune 2021 -25  
 
Vedtak: 
Til orientering 
 
 
Oppdatert møteplan 2021-22 
 

• Møte 8 – 21 Tirsdag 30. november 12 – 18 med påfølgende julemiddag 
Valgnemnda deltar på deler av møtet og har samtaler med styrets medlemmer 

• Møte 1 – 22 Tirsdag 15. februar kl. 11.- 15. i Oslo 
Regnskap 2021 godkjennes og signeres. Søknadsfrist driftstilskudd 2023 
Kulturdepartementet har frist 1. mars og revidert regnskap må legges ved. 

• Møte 2 – 22 Tirsdag 26. april kl 11 – 15 i Oslo 
Landsmøtsaker behandles og gjøres klare for utsending 

• Møte 3 – 22 Torsdag 9. juni 16 -18 (ca) i Bergen i forkant av 

• Landsmøte 10.-12. juni i Bergen 
 
 
Vedtak: 
Til orientering 
 
 
 
 
September 2021 
 
 
 
Barbro Tronhuus Storlien,  Agnete Sivertsen,  Camilla Åmot Aarhaug  
 
Gro Staal Martinsen,    Sissel Bjørøen,  Inger-Lise Brøto Torland,  Arild Larsen,  
 
 
Ellen Holtan Folkestad  
 
 
Marit Jacobsen 
referent 
 
 
 
 
 
 
 
 


