
Til 

Fylkeshusflidslag 
Husflidsbutikker  
Husflidhåndverkerlag 

Oslo, 4. mars 2022

Landsmøte 10.-12. juni i Bergen - Innkalling og foreløpig sakliste 

Styret i Norges Husflidslag kaller med dette inn til landsmøte i Bergen 10.-12. juni 2022. 

Formell åpning blir fredag kl. 14.00. Møtet vil være ferdig søndag cirka kl. 16.00. 

Lokal arrangør, Hordaland Husflidslag, legger opp til et spennende kulturprogram i og rundt byen.  

Selve landsmøtet er lagt til Hotell Norge, som ligger svært sentralt plassert ved Torgalmenningen.  

Det blir anledning til å bli kjent med lokallagene i Hordaland som vil vise fram det mangfoldige arbeidet 

sitt, og selvfølgelig et besøk til Norsk Flid Husfliden Bergen. 

Landsmøtet er organisasjonen sitt høyeste organ. I vedtektene heter det følgende: 

§ 4 Valg av utsendinger

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

Leder er selvsagt, de andre velges på årsmøtet i fylkeshusflidslagene. 

4.1.2 Husflidsutsalgene (butikkene – red anm.) kan møte med 1 utsending. 

4.1.3 Husflidhåndverkere organisert i lag, kan møte med 1 utsending fra hvert lag. 

4.1.4 Alle valg av utsendinger med varautsendinger skal meldes til Norges Husflidslag 

senest 1- en -måned før landsmøtet, om ikke annet er bestemt. 

Vedlagt finner dere foreløpig sakliste. Endelige saksdokumenter blir sendt ut i uke 18. Program og 

påmelding vil være klart rett etter påske. Oppdatert informasjon og program publiseres på 

husflid.no/om-norges-husflidslag/organisasjon/landsmote/ 

Det blir arrangert digitale møter både for fylkeslag og for håndverkerlag i forkant av landsmøtet for å 

drøfte sakene som skal opp til behandling. Tidspunkt for møtene kommer.  

Ikke nøl med å ta kontakt om det er noe som er uklart eller om dere har spørsmål. 

Vi gleder oss til å møtes, og ser fram til stor deltakelse og engasjement! 

Vennlig hilsen 

Norges Husflidslag 

Barbro Tronhuus Storlien /s/ Marit Jacobsen 
Styreleder Direktør 

marit@husflid.no 

mailto:marit@husflid.no


   
  

 

    

 
    
 
Foreløpig saksliste landsmøte 2022 
 
         

1. Konstituering 
 

2. Årsmelding 2021 
 

3. Revidert regnskap og revisjonsmelding 2021 
 

4. Vedtektsendringer  
 
5. Andre forslag lagt fram av styret 

 
6. Innkomne forslag 

 
7. Strategisk plan 2023 - 2026 

 
8. Honorar til styret 2023  

 
9. Kontingent og kontingentfordeling 2023 - 2024 

 
10. Budsjett 2023 - 2024 

 
11. Valg av styre, valgkomite og revisor 

 
12. Landsmøte 2024 


