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Referat fra styremøte 8 - 2021 
 
Tirsdag 30. november kl. 12 – 17 i Øvre Slottsgate 2 b - Oslo 
 
Disse deltok fra styret: 
Barbro Tronhuus Storlien, Agnete Sivertsen, Sissel Bjørøen, Inger-Lise Brøto Torland,  
Linda Thiis (vara for ansattes repr), Ellen Holtan Folkestad, Merete Mattsson 1. vara og 
Edmund Bull-Sveen 2. vara 
 
Forfall: 
Gro Staal-Martinsen og Arild Larsen  
 
Ansatte: Under sak 39 økonomi, Hillevi Strandabø, controller/regnskap og Kurt Bohmann, 
leder fellestjenester. Under sak 45 Drift – Nye nettsider og medlemssystem; Kurt Bohmann 
og Tone Sjåstad, kommunikasjon. 
Hele møte: Marit Jacobsen. 
 
Godkjenning og innkalling og saksliste 
 
Vedtak: 
Godkjent 
 
Godkjenning av referat fra møte 7 - 2021 
 
Vedtak: 
Godkjent 
 
Sak 39 - 2021  Økonomi  

 
a. Regnskap og budsjettprognose per 3. kvartal 
Styret fikk på forrige møte lagt fram regnskap for 2. kvartal og en budsjettprognose med et 
forventet underskudd på om lag 600.000. Medlemsinntekten var da redusert med 500.000 i 
forhold til opprinnelig budsjett. Regnskap for 3. kvartal var avsluttet rett før møte, og 
administrasjonen ba om noe mer tid for å oppdatere prognosen for å gi et så korrekt bilde 
som mulig til styret. Foreløpige tall tilsier at vi vil holde oss innenfor forventet underskudd. 
 
Vedtak: 
Styret ba om å få forelagt en sak på neste styremøte om organisasjonens pensjonsordning 
og hvordan denne vil kunne påvirke økonomien i årene framover. 
Saken tas for øvrig til orientering. 

 
b. Arbeidsbudsjett 2022 
Styret ble forelagt et arbeidsbudsjett for 2022 med et foreløpig underskudd på drøyt 300.000.  
Det er lagt inn en økning på 400.000 som skyldes både økt sats på medlemskontingenten 
(ca. 15 kr per hovedmedlem til NH) og noe medlemsvekst.  
Offentlige tilskudd er lagt på omtrent samme nivå som i 2021. Driftsstøtten fra 
Kulturdepartementet som vedtas av Stortinget 14. desember foreslås økt med om lag 
300.000, dvs. noe under konsumprisindeks. Momskompensasjonen som utgjør om lag 1,3 
mill. er ikke klar før helt på tampen av året.  
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Inntekter fra fylkeskommunene er videreført på samme nivå som i 2021. Samlet beløp er 
ikke endret de siste 11 årene. Det betyr en reell stor nedgang til tross for at noen fylker yter 
mer enn tidligere. Styret fikk en redegjørelse om hvordan det arbeides med disse inntektene, 
og hvilke fylkeskommuner som bidrar. Sammenslåing av fylker har ikke medført reduksjon i 
tilskuddet fra de aktuelle fylkene. 
 
Utgiftene styres i hovedsak av lønnskostnader, både antall ansatte og stillingsstørrelser. I 
tillegg til avskriving av investeringene i medlemssystem og nettside. Disse systemene vil gi 
oss langt bedre mulighet for medlemsrekruttering, synliggjøring, sørvis og salg, og mer 
effektiv drift.  For å løse de oppgavene medlemmer og omverden forventer av oss kreves det 
stor aktivitet, ikke minst i konsulentstaben. Det tvinger seg fram noe endring av arbeidsform 
for å unngå stor slitasje på de ansatte og årlige underskudd framover. 
 
Vedtak: 
Styret tar arbeidsbudsjett 2022 til orientering.  
Styret får justert budsjett til behandling på møte i februar. 
 
 
Sak 40 - 2021 Landsmøte i Bergen 10. – 12. juni 2022 
 
Programskisse - tidsrammer og ansvarsdeling  
Styret diskuterte administrasjonens forslag til tidsplan og ønsket noe justering av start- og 
sluttidspunkt for at det skal være mulig å benytte tog til og fra Bergen. 
Formøter med ulike medlemsgrupper kan arrangeres digitalt i god tid før landsmøtet.  
Det kan også bli aktuelt med et halvdagsseminar for butikkene i forkant av selve landsmøtet. 
Dette bør samordnes med Norsk Flid- kjeden. 
 
Vedtak: 
Ytre tidsramme justeres i tråd med styrets innspill. Styret ønsker å få til god involvering av 
alle landsmøtedeltakerne i debatten i møtet, og ber administrasjonen forberede dette. 
Programskissen, fordeling av oppgave- og økonomiansvar tas til orientering, og styret får 
planen tilbake til behandling på møte i februar. 
 
Sak 41 - 2021  Landsmøtesaker 
 
Vedtektsendringer 
Styret hadde til behandling både prinsipielle endringer som får konsekvenser for vedtektene 
på alle tre nivåer, sentralt, regionalt og lokalt, og mer språklig oppstramming, modernisering 
og tilpassing til gjeldende praksis. Styrets forslag til prinsipielle endringer sendes på høring.  
 
Frist for å sende inn forslag til vedtektsendringer var satt til 15. november. 
Det kom inn forslag fra ett lag, dette omhandlet mulighet for å betale redusert kontingent ved 
innmelding på høsten. Da dette ikke er et tiltak som krever vedtektsendringer, kan det 
behandles som en ordinær landsmøtesak under posten kontingent. Saken utsettes derfor til 
et senere møte. 
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Norges Husflidslags vedtekter 
 
§ 1. Formål – justering 
Gjeldende vedtekter Endringsforslag 
§ 1 Formål  
Norges Husflidslag er en organisasjon som 
arbeider for å fremme god norsk husflid 
kulturelt, sosialt og økonomisk. 

Norges Husflidslag er en organisasjon som 
arbeider for å fremme husflid og håndverk 
kulturelt, sosialt og økonomisk. 

 
Vedtak: 
Endringsforslaget sendes på høring før styrets endelige behandling. 
 
§ 2. Virksomhet – strammes opp og moderniseres 
    
Gjeldende vedtekter      Endringsforslag 
Målet søkes nådd ved: 
2.1 Opplæring 
2.2 Konsulentvirksomhet 
2.3 Opplysningsarbeid gjennom tidsskrift, presse og andre 
massemedia 
2.4 Utstillinger, demonstrasjoner, mønstertjeneste og 
konkurranser 
2.5 Stipend 
2.6 Å fremme produksjon og salg av gode, tidsmessige 
husflidsvarer 
2.7 Å medvirke til samarbeid innen organisasjonen og 
ellers, for å fremme husflid. 

 
Intensjonen i vedtekten er 
god, men må strammes opp, 
forenkles og moderniseres i 
tråd med gjeldende praksis. 
 
 
 
 
 
 

 
Vedtak: 
Administrasjonen utarbeider forslag til ny tekst som legges fram på neste styremøte 
Sendes ikke på høring. 
 
§ 3. Medlemmer – «fylkeslag» gis ny betegnelse 
 
Vedtak: 
Organisasjonsleddet som har hatt betegnelsen fylkeslag får betegnelsen krets. 
Laget kan fortsatt hete Hordaland Husflidslag osv. men fylke må tas ut fra navnet i for 
eksempel Troms fylkeshusflidslag osv. 
Forslaget sendes på høring. 
 
§ 4. Valg av utsendinger (til landsmøte)  
 
Vedtak: 
Landsmøte bør ha bred representasjon av medlemmer fra hele landet. 
Styret ønsker derfor å foreslå en modell for representasjon på landsmøtet fra kretsnivå som 
gir flere deltakere totalt enn nåværende modell. Modellen vil avspeile antall medlemmer som 
står bak hver delegat. Denne modellen tilsvarer den vi har for lokallagenes representasjon til 
kretsenes årsmøter. Styret ønsker ikke en modell som fører til at kretser som eventuelt 
velger å slå seg sammen kommer uheldig ut og får vesentlig færre delegater ved en 
sammenslåing. Modellen kan vedtas innført fra landsmøte 2024 uavhengig av om noen lag 
slår seg sammen. Forslaget sendes på høring med eksempel på utregning og utdypende 
forklaring. 



  Styremøte 8 - 2021 

4 
 

 
§ 6. Dagsorden for landsmøte – justeres etter gjeldende praksis 
    
Gjeldende vedtekter     Endringsforslag 
6.1.8  
Budsjett og virksomhetsplan for kommende 
2 årsperiode 
 
 

6.1.8.  
Handlingsprogram for en 4 års periode 
6.1.9  
Budsjett for kommende 2 års periode 

  
Vedtak: 
Under § 6 Dagsorden på landsmøte foreslår teksten og nummerering endret slik: 
6.1.8. Handlingsprogram for en 4 års periode 
6.1.9   Budsjett for kommende 2 års periode 
Saken sendes på høring. 
 
§ 8. Styrets sammensetning – ett medlem må være 28 år eller yngre når det velges 
 
Ungdomsrepresentasjon i styrene 
 
Vedtak: 
Styret foreslå følgende endringer i: 
 
• § 8. i NH vedtekter 

 Styrets sammensetning – får et nytt punkt:  
«Minst ett medlem skal være 28 år eller yngre når det velges».  

• § 7.1 i normalvedtekter for kretsene;  
Årsmøte skal velge… – får et nytt punkt: 
«Ett medlem bør være 30 år eller yngre når det velges.» 

• § 8 i normalvedtekter for lokallagstyrets sammensetning; 
«Ett medlem bør være 30 år eller yngre når det velges» 

 
Forslagene sendes på høring før en endelig behandling. 
 
Styret sender også følgende forslag på høring og tar deretter stilling til om det skal hete skal 
eller bør i lokallagsvedtektene: 

• Det vedtektsfestes at det skal/bør være en ung husflidskontakt i styrene i kretser og 
lokallag. Denne skal være en del av selve styret, ikke bare en kontakt.  

Styret sender også følgende forslag på høring; 
• Det vedtektsfestes at NH skal ha et ungdomsråd, 

Styret vil også be om innspill til rådets mandat og om det skal være landsmøtevalgt eller 
styreoppnevnt. 
 
Følgende legges også fram for landsmøtet uten en høringsprosess da dette er konsekvenser 
av lang praksis og årsmøtevedtak i 2020: 
§ 9.  Styrets arbeid – 
«utarbeide instruks for redaktør» tas ut. Dette ligger er i direktørens mandat. 
§ 14. Kontingent  
oppdateres jfr. vedtak på årsmøte i oktober 2020 om en kontingent for husflidhåndverkere 
som også er med i lokallag. 
 
Normalvedtekter fylkes- og lokallag oppdateres som en konsekvens av prinsipielle og 
språklig «opprenskning» av NH s vedtekter.  

Ellen Holtan Folkestad
Enten Representasjon av ungdom… eller Ungdomsrepresentasjon… uten mellomrom.

Ellen Holtan Folkestad
Bør det være en setning som forklarer hvorfor det forslås 28 år for NH og 30 for kretser og lokallag? Det ser litt rart ut med ulike tall uten noen forklaring.
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Sak 42 – 2021 Plandokument – evt. endring av form(at) og prosess 
 
Styret diskuterte administrasjonens forslag om å foreta en større endring av formen på 
plandokumentene. Styret ønsket at vi holder oss til det stramme formatet vi har i dag, med 
noen justeringer som kom fram bla på landsmøtet i sommer og på fylkesledersamlingen i 
høst. Det må også gis mulighet for å komme med innspill i en høringsprosess over jul.  
 
Styret ser likevel behovet for at administrasjonen utarbeider en mer detaljert arbeidsplan for 
hvert år/ toårsperiode med konkrete tiltak og mål. 
Det bør også lages et tilsvarende dokument som kan bistå de ulike leddene i organisasjonen 
som hjelp til å konkretisere arbeidet knyttet opp mot de overordnede målene i strategisk plan. 
 
Vedtak: 
Slik det framkommer i teksten over. 
 
 
Sak 43 – 2021 Videreføring av Holdbart som satsningsområde i to nye år 
 
Satsingsområdet Holdbart har vært og er en stor suksess. Mange medlemmer, lag, butikker 
og håndverkere har signalisert at dette representerer nettopp det NH står for og har gjort 
organisasjonen mer aktuell enn på svært lenge. Pandemisituasjonen har gjort at mange ikke 
er kommet helt i gang ennå, men det er store muligheter for å løfte fram tiltak og kunnskap i 
perioden utover 2022. 
 
Vedtak: 
Satsningsområde Holdbart forlenges i en periode på 2 år dvs. ut 2024. 
 
Sak 44– 2021  Personale  
 

a. Styrking av kommunikasjons- og organisasjonsarbeidet  
 
Vedtak 
Styret ser det som positivt at stillingen som Tone Sjåstad har som 
kommunikasjonsmedarbeider omgjøres til en lederstilling med nytt mandat og utvidede 
fullmakter. Saken for øvrig tas til orientering. 
 

a. Utlysing av ledige konsulentstillinger våren 2022 
Husflidskonsulentstillingene i Rogaland og Møre og Romsdal blir ledige når Berit F. 
Rasmussen og Randi Hole går av med pensjon. 
Det er et klart ønske og behov for fulle stillinger i alle fylker. Den samlede økonomien tilsier 
at man ved nyansettelser bør vurdere noe mindre stillingsstørrelse, for så eventuelt å utvide 
til hele stillinger senere. De fylkeskommunale ressursene knyttet til de to stillingene er svært 
ulike og styret støtter administrasjonens forslag om at de lyses ut med ulik stillingsgrad. 
 
Vedtak: 
Konsulentstillingen i Møre og Romsdal lyses ut som en 100 % stilling  
Stillingen i Rogaland lyses ut som en 70-80 % stilling med mulighet for utvidelse. 
 
 
Sak 45 – 2021  Drift  
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Nye nettsider og medlemssystem 
Styret fikk en grundig orientering om utfordringene knyttet til utviklingen av nye nettsider og 
medlemssystem, og om det krevende samarbeidet med leverandør. 
Sidene slippes 1. desember, og det vil være en del innkjøringsproblemer, korrigeringer og 
stort behov for informasjon og opplæring. Det er allerede gjennomført en lang rekke digitale 
kurs med drøyt 600 deltakere.  
Styret ble også orientert om kostnadsutviklingen i prosjektet.  
 
Vedtak: 
Styret ber om å bli holdt løpende orientert om utviklingen i prosjektet og ber administrasjonen 
om å søke juridisk bistand for å forsøke å komme til en minnelig ordning med leverandøren. 
 
 
Sak 46  – 2021  Rapport tiltak/ årshjul høst 2021 – vår 2022  
 
Styret hadde fått tilsendt årshjulet for 2021 med gjennomførte og planlagte tiltak 
Det ble i tillegg orienter om disse større tiltakene: 
 

• Bunad til Unesco-prosjektet, kort status oppdatering høst 2021 
• Rundt Bålet 
• Alt kan fikses 

 
Sak 47- 2021 Konferanser/ møter/representasjon  
 

Når Hva Hvor Hvem deltok fra 
styre eller adm. 

Sept - nov Regionale samlinger i fylkene; 
Vestfold/Telemark 
Sør-Trøndelag 
Trøndelag for alle lag i fylket 
Hordaland og Sogn& Fjord 
Troms  
Finnmark samt 100 års jubileum Alta HFL 
Oppland  
Hedmark – medarbeidersamling og årsmøte 

 
Tønsberg? 
 
Stjørdal 
Bergen 
Flere steder 
 
Honne 
Hamar 

 
Ellen 
 
Marit 
Marit 
Elin G deltok 
Agnete 
 
Marit 

22. nov Styrelederkonferanse Kulturvernforbundet 
 

Oslo «Solstua» Solveig G.  

5.desember 
6. des 

Åpning av frivillighetens år  
Frivillighetskonferansen 

Oslo Rådhus 
 

Marit deltar 
 

15.-18. des UNESCO Convention 
 

Blir digital 
Noe utsettes til 
våren 

 

VÅR 2022 
24. januar 
 
Hele uke 4 

 
Vofos frivillighetskonferanser 
 
Personalsamling 

 
Hele landet 
 
Oslo 

 
Flere av de 
ansatte deltar 

15. februar Styremøte NH   
26. mars  
 
 
 
 
Hele mars 

Den store klesbyttedagen - 
Samarbeid med Naturvernforbundet og 
husflidslag over hele landet – Alt Kan Fikses-
prosjektet 
Årsmøter i fylkeslagene 
Styret eller og adm. ledelse bør være 
representert på de fleste møtene 

Hele landet 
 
 
 
 
Egen liste for styret 

Lokallag 
NH materiell og 
markedsføring 
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Vedtak: 
Styrets medlemmer kontaktes eller tar selv kontakt med administrasjon om de kan delta på 
noen av arrangementene. For øvrig tas listen til orientering. 
 
Årsmøter i fylkeslag 
2022 

 

   
Lag  

 Dato Sted Representasjon  
Aust-Agder Husflidslag  12.mars  Hovden   
Akershus  ?   

Finnmark Husflidslag 
 

    ?     

Buskerud Husflidslag 

 

Medio mars Ringerike  Ellen H. F. 

Hedmark Husflidslag 
 

11.-12. Mars Tynset/Savalen   

Hordaland Husflidslag 
 

12.-13. Mars Voss  Sissel B. 
Møre og Romsdal 
Husflidslag 

 
  Kristiansund  Evt. Marit J. 

Nordland Husflidslag 
 

18.-20. mars Bodø/Salten   

Oppland Husflidslag 
 

20.mar Honne/Biri   

Oslo Fylkeshusflidslag 
 

   Oslo  Barbro T.S. og Marit J. 

Rogaland Husflidslag 
 

13.mar Karmøy  Agnete S. 

Telemark 
 

12.-13.mars  Bø/Tuddal  Barbro T.S. 

Troms Fylkeshusflidslag 
 19.-20. mars 

/evt. april Høgtun/Målselv  Marit J. Eller Inger Lise BT 
Trøndelag Husflidslag 
nord 

 
26.mar Inderøy  ? 

Sogn og Fjordane 
Husflidslag 

 
19.mar Nordfjordeid  Ellen H.F. 

Sør-Trøndelag Husflidslag 
 

 ?    Edmund?    

26. april 
 
Uke 17 

Styremøte NH 
 
Treseminaret på DOVRE 

Oslo  

7.mai 22 Vår Dag – Husflidsdagen 
 

Hele landet  

21.-22. mai Landsmøte i Kulturvernforbundet Trondheim Styret bør være 
repr 

23. mai Årsmøte i studieforbundet Oslo NH har mange 
mandater og bør 
være godt repr 

24. mai Årsmøte i VOFO Oslo  
10.-12. juni Landsmøte Bergen Alle 
29.06.-
3.07. 

Nordisk Ungdomsleir i Danmark   
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Vest-Agder Husflidslag 

 

26.mar Åseral Inger- Lise B.T 

Vestfold Husflidslag 
 

 29. mars  Tønsberg   

Østfold Husflidslag 
 

26.mar Østfold  Edmund? 
 

 
Vedtak: 
Administrasjonen kontakter fylkeslagene, oppdaterer listen og sender den til styret slik at de 
aller fleste fylkeslag får besøk. 
 
Sak 48- 2021  Andre orienteringssaker 
 
Styret ble orientert muntlig om følgende saker i møte. 
- Statsbudsjett 2022 – høringsinnspill til Familie- og kulturkomiteen på Stortinget 

Budsjettet vedtas 14. desember 
- EU direktiv – merkeordning som kan svartmale bruk av ull som materiale i bunaden 
- Håndverksløftet/talentsatsing i samarbeid med Talent Norge og Sparebankstiftelsen DNB 
- Fagdagen i bunad og folkedrakt 25.-26. oktober – tanker om neste års arrangement 
- Studieforbundet kultur og tradisjon 

o Forlengelse av stimuleringsordning og høyere timesatser 
o Planer for lederutviklingsprogram  
o Utfordringer i samarbeidet i VOFO 

- Fagråd vev og tekstil – plan om større tekstilarrangement i 2023 
- Frivillighetens år og NHs satsing på de frivillige 
- Husflidsdagen som Vår dag 
- Den store klesbyttedagen 
- European Folk Art and Craft Association - nye vedtekter og navn 
- Dyrskun’ 2022 – tilbake for fullt – videre samarbeid med NH 

 
Vedtak: 

Til orientering 

Oppdatert møteplan 2022 

• Møte 1 – 22 tirsdag 15. februar kl. 11- 15 i Oslo 
Regnskap 2021 godkjennes og signeres. Søknadsfrist driftstilskudd 2022 
Kulturdepartementet har frist 1. mars 22 og revidert regnskap må legges ved. 
Plandokumenter - utkast gjøres klare for å sendes på høring 

• 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 
• Landsmøte 10.-12. juni i Bergen 
 
Oslo desember 2021 
Marit Jacobsen 
Referent   


