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 LM Sak 1- 2022  Konstituering 
 
 
Saken legges frem av styreleder Barbro Tronhuus Storlien. 
 
 
 

1. Godkjenning av forretningsorden, innkalling og saksliste 
 

2. Opprop   
 

3. Valg av fullmaktskomite 
 
4. Valg av møteledere 

 
5. Valg av referenter  

 
6. Valg av 2 utsendinger til å skrive under protokollen 

 
7. Valg av tellekorps 

 
8. Godkjenning av fullmakter 
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LM Sak 2 - 2022  Årsmelding 2021 
 
 
Vedlegg Trykt årsmelding deles ut på møtet i Bergen.  
Årsmelding 2021 ligger her: husflid.no/om-norges-husflidslag/organisasjon/arsmeldinger/  
 
Saken legges frem av styreleder Barbro Tronhuus Storlien og nestleder Agnete Sivertsen. 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
Landsmøtet godkjenner årsmeldingen for 2021. 

 

https://husflid.no/om-norges-husflidslag/organisasjon/arsmeldinger/
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LM Sak 3 - 2022  Revidert regnskap 2021 
 
      
Vedlegg Styrets melding, regnskap og revisjonsberetning 2021. 

Disse dokumentene finnes også som vedlegg i årsmeldingen for 2021. 
 
Saken legges frem av styremedlem Inger-Lise Brøto Torland og direktør Marit Jacobsen. 
 
 
 
Regnskap 2021 har et negativt resultat på kr. 207.198. Egenkapital 31.12.2021 er kr. 4.850.446.  
Kontingentinntekter, offentlige tilskudd og prosjektinntekter er de viktigste inntektskildene. 
Driftsstøtten fra Kulturdepartementet ble økt litt under prisindeksen. Tilskudd fra fylkeskommunene 
har hatt en liten vekst fra foregående år, men i en periode på 20 år har det samlede 
kronetilskuddet fra fylkeskommunene stått stille. Dette betyr en stor reell nedgang. 
 
Det negative resultatet skyldes i stor grad lavere medlemsinntekter. Mindre aktivitet i 
husflidslagene grunnet pandemien, særlig for yngre aldersgrupper, har påvirket medlemstallet. Til 
tross for dette har det vært stor aktivitet for de ansatte, hyppige digitale møter og arrangementer, 
og det ble blant annet lagt ned mye arbeid i det digitale landsmøtet i juni 2021. Arbeidet med nye 
nettsider og medlemssystem har også vært svært tidkrevende. Vi har utgiftsført påløpte kostnader 
knyttet til ny nettside og medlemssystem først fra 1. desember da de ble tatt i bruk. Kostnadene 
avskrives over flere år, og vil derfor først belastes budsjettene fra 2022. Når alle funksjoner er på 
plass vil det føre til innsparinger og mer effektiv drift, da sentrale deler av den administrative driften 
digitaliseres.  
 
Underskuddet i 2021 dekkes av egenkapital opparbeidet i 2020. Det samme vil gjelde i 2022. 
Arbeid med rekruttering av nye medlemmer, samt bedre økonomiske rammebetingelser fra 
fylkeskommunene vil ha sterkt fokus det kommende året. 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
Landsmøtet godkjenner Regnskap 2021 med et underskudd på kr. 207.198, og gir styret 
ansvarsfrihet. Underskuddet dekkes av egenkapitalen. 
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LM Sak 4 - 2022  Vedtektsendringer  
 
 
Gjeldende vedtekter ligger her: husflid.no/om_oss/fakta_om_nh/vedtekter 
 
Saken legges frem av styreleder Barbro Tronhuus Storlien og styremedlem Ellen Holtan Folkestad, 
samt representanter fra ungdomsrådet. 
 
 
 
Innledning 
I NHs vedtekter heter det at forslag til vedtektsendringer skal være sendt ut på høring senest 
01.12. året før landsmøte, slik at alle medlemsgrupper skal få anledning til å diskutere dem på sine 
årsmøter. Styret beklager at sakene ikke ble sendt på høring innen den vedtektsfestede fristen, og 
ber landsmøte ta stilling til om sakene likevel kan behandles. 
 
Landsmøtet i juni 2021 vedtok å utsette flere saker til landsmøte 2022. Disse er nå satt på 
sakslisten. Styret satte 15. oktober som frist for medlemsgruppene til å sende inn forslag til 
vedtektsendringer. Styret utarbeidet på styremøte 29. november 2021 endringsforslagene med 
bakgrunn i vedtak fra landsmøte 2021, årsmøte 2020 og diskusjoner på fylkesledermøter i 20/21.   
 
Forslagene ble sendt ut på høring 2. februar 2022 med høringsfrist 4. april 2022. Styret ønsker å 
ha en åpen dialog med medlemmene og involvere alle ledd i de demokratiske prosessene i 
organisasjonen. Forslag til bl.a. vedtektsendringer ble derfor også sendt til lokallagene. På selve 
landsmøtet er det kun fylkeshusflidslag, husflidsbutikker og husflidhåndverkerlag som har mulighet 
for å delta i debatten og argumentere for sine synspunkt. Lokallagene ble derfor oppfordret til å ta 
med sine innspill til fylkeslagenes årsmøter. Flere fylkeslag har i sine høringssvar vist til synspunkt 
meldt inn fra sine lokallag. 
 
Styret sine forslag støttes i hovedsak med noen få motforestillinger. Det er representasjon på 
landsmøte og betegnelsen på fylkeslag som det er mest uenighet om. Dette vil bli utdypet når 
sakene presenteres på landsmøtet. 
 
 
Norges Husflidslags vedtekter 
§ 1 Formål 
 
Gjeldende vedtekter     Forslag til endring etter høringsprosessen 
 
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 ivareta og utvikle husflid og 
håndverk kulturelt, sosialt og økonomisk. 
 

 
 
Forslag til vedtak 
 
 
§ 1 Formål i Norges Husflidslags vedtekter blir slik: 
Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for å ivareta og utvikle husflid og håndverk 
kulturelt, sosialt og økonomisk. 
 
 

http://www.husflid.no/om_oss/fakta_om_nh/vedtekter
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§ 6 Dagsorden på landsmøte 
    
Gjeldende vedtekter          Forslag til endringer etter høring 
 
6.1 Styret fastsetter dagsorden for landsmøtet. 
Den skal omfatte…… 
 
 
 
6.1.8 Budsjett og virksomhetsplan for 
kommende 2 års periode 
 
 

 
6.1 Styret fastsetter dagsorden for landsmøtet.  
Den skal omfatte: …. 
 
6.1.1-6.1.7. Ingen endring 
 
6.1.8. Strategisk plan for kommende 4-årsperiode 
6.1.9   Budsjett for kommende 2-årsperiode  

 
Begrunnelse 
Styret foreslår endringer i punkt 6.1.8. slik at det er i tråd med gjeldende årelang praksis. 
Landsmøtet har i mange år benyttet betegnelsen Strategisk plan som vedtas for en 4-årsperiode. 
Planen kan likevel justeres/rulleres med mindre endringer etter to år dersom landsmøte ønsker 
det. Styret mener at dette må forankres i vedtektene slik at det er i samsvar med gjeldende 
praksis, samt betegnelsene og antall år i plandokumentene. 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
§ 6 Dagsorden på landsmøte blir slik: 
 
Styret fastsetter dagsorden for landsmøtet 
6.1.1-6.1.7  Ingen endringer     
6.1.8   Strategisk plan for kommende 4-årsperiode 
6.1.9   Budsjett for kommende 2-årsperiode   
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§ 3. Medlemmer  
 
Ny betegnelse på fylkeslag 
Denne saken var til behandling på landsmøtet i 2021 og resulterte da i følgende 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. 

 
 
Styret ønsker ikke på det nåværende tidspunktet å foreslå endringer i organiseringen av lagene på 
fylkesplan. Særlig ikke med bakgrunn i den dagsaktuelle situasjonen med mulig oppsplitting av 
fylkene igjen. Derimot ser styret det som hensiktsmessig at betegnelsen på dette 
organisasjonsleddet endres, da flere av lagene ikke lenger omfatter et fylke.  
 
Styrets forslag er å gi fylkeslagene betegnelsen region. Betegnelsen må, dersom forslaget vedtas, 
endres alle steder der fylkeslag er omtalt, både i NH sine vedtekter og i normalvedtekter på fylkes- 
og lokallagsnivå.  
 
Eksempel: Laget kan fortsatt hete Hordaland Husflidslag, men fylke tas ut fra navnet. Troms 
Fylkeshusflidslag vil nå hete Troms Husflidslag og være en region i Norges Husflidslag. 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
Fylkeslagene får betegnelsen region. Benevnelsen endres alle steder der «fylkeslag» er omtalt, 
både i NH sine vedtekter og i normalvedtekter på fylkes- og lokallagsnivå. 
 
 
 
 
 
 



  Landsmøte 2022 
 

Sist redigert 10. mai 2022   Side 8 

 
 
Som en konsekvens av forrige sak foreslår styret følgende: 
 
Normalvedtekter fylkeshusflidslag 
§ 3.1 Medlemmer 
 
Gjeldende vedtekter     Forslag til endring 
 
Medlemmer av fylkeshusflidslag er: Alle lokale 
lag i fylket som er tilsluttet Norges Husflidslag. 

 
Medlemmer av regionlag er: Alle lokale lag i 
regionen som er tilsluttet Norges Husflidslag. 
 

 
 
Forslag til vedtak 
 
 
§ 3.1 i normalvedtekter for regionhusflidslag blir slik: 
Medlemmer av regionlaget er alle lokale lag i regionen som er tilsluttet Norges Husflidslag. 
 
 
 
 
§ 4.1 Valg av utsendinger til landsmøte 
 
Gjeldende      Forslag til endring etter høring 
 
Hvert fylkeshusflidslag kan møte med inntil 3 
utsendinger på landsmøte. Leder er 
selvskreven. De øvrige velges på årsmøte i 
fylkeshusflidslaget. 
 
 

 
Alle regionledd kan være representert på 
landsmøte med et antall delegater basert på 
hvor mange betalende medlemmer laget hadde 
forrige år. Minimum 3 og maks. 6 delegater. 

 
Bakgrunn 
Landsmøte bør ha bred representasjon av medlemmer fra hele landet. Styret foreslår en modell for 
representasjon fra regionnivå som gir flere deltakere totalt enn nåværende modell. Modellen bør 
avspeile antall medlemmer som står bak hver delegat. En slik modell tilsvarer den vi har for 
lokallagenes representasjon til fylkeslagenes årsmøter. Styret ønsker ikke en modell som fører til 
at fylkeslagene som velger å slå seg sammen skal komme uheldig ut og få vesentlig færre 
delegater ved en sammenslåing. Modellen kan vedtas innført fra landsmøte 2024 uavhengig av om 
noen lag slår seg sammen. 
 
Styret legger frem en konkret modell for fordeling av mandater på landsmøtet. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
§ 4.1 Valg av utsendinger til landsmøte blir slik: 
Alle regionledd kan være representert på landsmøte med et antall delegater basert på hvor mange 
betalende medlemmer laget hadde forrige år. Minimum 3 delegater og maksimum 6. Konkret 
fordeling blir som vedtatt i landsmøtet. 
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Ungdoms medvirkning i styrende organer  
 
Bakgrunn 
Det er et sterkt uttalt ønske på alle nivåer i organisasjonen å få med flere unge som aktive og 
engasjerte medlemmer. Styret mener at vi lettere kan lykkes med dette dersom yngre 
aldersgrupper av medlemmer får ansvar og tillit gjennom styreverv. Det vil også signalisere at vi tar 
unge medlemmer på alvor og tør å gi dem mer makt og innflytelse i Norges Husflidslag. 
 
Medvirkning og innflytelse er nå forankret i vedtektene slik: 
 

§ 3.5 Alle medlemmer i Norges Husflidslag skal ha mulighet til å påvirke arbeidet i 
organisasjonen. Et medlem har fulle rettigheter i organisasjonen fra en har fylt 14 år. Det 
skal legges til rette for at medlemmer uten stemmerett også har arenaer for medvirkning. 

 
Dette betyr at fra 14 år kan man delta og være med å bestemme på samme måte som en voksen. 
En kan stille til valg i styrer på alle nivå i organisasjonen. Likevel er det kun et fåtall under 30 år 
som har styreverv. Styret mener derfor at det er på tide å signalisere at vi har tro på at denne 
aldersgruppen har mye å bidra med i den demokratiske og styrende delen av virksomheten. Siden 
NH har landsmøte og valg kun annethvert år er aldersgrensen for den som velges satt til 28 år. I 
høringsrunden var det flere tilbakemeldinger om at det må stå bør og ikke skal på regionalt og 
lokalt plan. 
 
Styret foreslår følgende tilføyelser i vedtektene: 
 
 
Norges Husflidslags vedtekter 
 
Forslag til vedtak 
 
 
§ 8 Styrets sammensetning får et nytt punkt: 
§ 8.8 Minst ett medlem skal være 28 år eller yngre når det velges. 
 
 
Normalvedtekter for fylkeslag 
 
Forslag til vedtak 
 
 
§ 7.1 Årsmøte skal velge…, får et nytt punkt: 
Minst ett medlem bør være 30 år eller yngre når det velges. 
 
 
Normalvedtekter for lokallag 
 
Forslag til vedtak 
 
 
§ 8 Lokallagsstyrets sammensetning får et nytt punkt: 
Minst ett medlem bør være 30 år eller yngre når det velges. 
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Ung Husflid-kontakt som vedtektsfestet verv i styrene i lokal- og fylkeslag 
 
Styret ønsker å vedtektsfeste at et medlem i styrene på lokal- og fylkesplan skal ha et særlig 
ansvar for Ung Husflid. Denne personen skal være en del av selve styret: et fullverdig styremedlem 
med et spesielt ansvar for Ung Husflid-arbeidet. Styret ba i høringsrunden om innspill på om det 
skal stå skal eller bør, og om det er behov for å vedtektsfeste dette. Styremedlemmet som får dette 
ansvaret, kan også ha andre funksjoner.  
 
Etter høringsrunden har styret kommet fram til følgende: 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
§ 6.6 b) i Normalvedtekter for lokallag får et tillegg:  
Et styremedlem skal ha et særlig ansvar for Ung Husflid. 
 
§ 7.1. b) i Normalvedtekter for fylkeslag får et tillegg: 
Et styremedlem skal ha et særlig ansvar for Ung Husflid. 
 
 
 
 
Etablering av Ungdomsråd  
 
I Norges Husflidslags vedtekter § 13.1 heter det følgende: 
 

13.1. Norges Husflidslag kan ha faste nemnder og/eller midlertidige utvalg med 3 
eventuelt 5 medlemmer. 
13.2. De faste nemndene velges av landsmøtet for arbeidsområder fastsatt av styret.  
13.3. Styret kan oppnevne midlertidige utvalg for spesielle oppgaver. 

 
Vi har de siste årene hatt et ungdomsråd bestående av 3-4 medlemmer i alderen 15–20 år. Rådet 
har fungert som en innspillsgruppe til Ung Husflid-arbeidet i NH og vært oppnevnt administrativt. 
Syret mener det er viktig med en tydeligere målsetting og mer forpliktende struktur på arbeidet for 
og med barn og unge, og at denne medlemsgruppen får reell demokratisk innflytelse på det 
overordnede strategiske arbeidet i organisasjonen. Det foreslås derfor at det vedtektsfestes at NH 
skal ha et ungdomsråd. 
 
Styret har bedt om innspill til rådets mandat og om det skal være landsmøtevalgt eller 
styreoppnevnt. De fleste som har omtalt forslaget ønsker at det skal være et landsmøtevalgt råd. 
Rent praktisk kan dette formuleres inn i vedtektene på landsmøte i år, men mandat og valg av 
personer i rådet kan ikke gjøres før på neste landsmøte i 2024.  
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
Styret fremmer forslag om at det innføres en ny paragraf i NHs vedtekter som sier at NH har et 
ungdomsråd bestående av et gitt antall medlemmer valgt på landsmøte. Frem til landsmøte i 2024 
er det styret som oppnevner rådet, utarbeider retningslinjer og mandat i samarbeid med det 
oppnevnte ungdomsrådet. Det legges til rette for en nominasjonsprosess som gjør det mulig å 
velge medlemmer i rådet på samme landsmøte. 
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LM Sak 5 – 2022 Strategisk plan 2023–2026 
 
 
Vedlegg Strategisk plan 2023-2026. 
 
Saken legges frem av Gro Staal Martinsen. 
 
 
 
Bakgrunn 
Norges Husflidslags overordnede plandokument Strategisk plan, har en varighet på 4 år. Styret har 
utarbeidet et forslag for kommende 4-årsperiode, 2023-2026, som skal vedtas på landsmøtet.  
 
Strategisk plan skal være et dokument som omtaler sentrale områder for organisasjonens arbeid 
og mål for perioden. Den skal være lett å kommunisere internt og til omverdenen, og være 
utgangspunkt for årlige handlings- eller virksomhetsplaner for de ulike leddene i organisasjonen; 
lokalt, regionalt og nasjonalt. Når strategiplanen er vedtatt vil det utarbeides forslag til hvordan den 
kan brukes og konkretiseres ved å lage årlige handlingsplaner med mål og tiltak på f.eks. lokalt, 
regionalt og nasjonalt nivå. 
 
Planens form og innhold har vært diskutert i flere sammenhenger i løpet av det siste året, var på 
programmet både på landsmøte i juni og fylkesledersamling i oktober 2021. Styret har tatt 
utgangspunkt i gjeldende plan, men foreslår en ny visjon, justering av verdiene, og et hovedmål 
som er i tråd med forslag til justert formålsparagraf, § 1 i vedtektene.  
 
Styrets forslag ble sendt på høring 3. mars 2022 med høringsfrist 4. april 2022. De fleste lagene 
som har kommet med innspill i høringa, støtter styrets forslag. Noen har kommentert og kommet 
med tillegg og endringsforslag. Flere av disse er inkludert i forslaget styret nå fremmer. 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
Styrets forslag til Strategisk plan for perioden 2023 – 2026 vedtas. 
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LM Sak 6 – 2022 Kontingent og kontingentfordeling 2023 og 2024 
 
 
Saken legges fram av styret nestleder Agnete Sivertsen. 
 
 
Bakgrunn 
Kontingentinntektene er avhengig av følgende faktorer: 

• Antall betalende medlemmer – hovedmedlemmer har størst konsekvens. 
• Kontingentenes størrelse som fastsettes på landsmøtene hvert annet år.  
• Fordelingen av kontingentinntekter mellom NH (felleskassen) og fylkes- og lokallag 

 
De siste årene har NH fått redusert tilskudd fra fylkeskommunene, nedgang i medlemstall, og økte 
pensjonskostnader. NHs egenkapital på 4,8 mill er heller ikke god nok for en organisasjon med 
ansvar for 29 ansatte i 26 årsverk. Som en konsekvens av dette må inntektene økes, for at driften 
fortsatt skal kunne være på det nivået vi har i dag.  
 
Det er store forventinger til oss i medlemsmassen, ikke minst hos lokal og fylkeslag. Det er tydelig 
uttalt blant annet på årsmøtene i fylkeslagene hvor viktige konsulentene er, for inspirasjon, 
veiledning, støtte og hjelp til å få til aktivitet. Vi har fått nesten uventet stor respons på prosjekter 
som Rundt bålet og Alt kan fikses. Lagene har i år gjennom disse fått «gaver» i form av utstyr til 
verdier av over 2 millioner kroner, samt omfattende kursing og veiledning. Prosjektene går over tre 
år. Slike prosjekter har krevd, og vil fortsatt kreve, store ansatte-ressurser og et velfungerende 
apparat både innen fag, kommunikasjon, organisasjon og fellestjenester. Dette dekkes ikke av 
prosjektmidlene, men må tas av NHs driftsbudsjett. 
 
For å opprettholde tilbudet som forventes og ønskes, foreslår derfor styret at medlemmenes bidrag 
i form av kontingent til «felleskassen» økes. Kontingenten for hovedmedlem har økt med kr 37 i 
løpet av de sist 24 årene, etter justering for konsumprisindeks. Vi har sammenlignet satsene vi har 
med beslektede organisasjoner, og vi er ikke i toppsjiktet. 
 
Styret oppfordrer derfor landsmøtet til å gjøre et vedtak som vil styrke fellesskapet, gjøre det mulig 
å utvikle organisasjonen videre, og gjennomføre gode tiltak i tråd med Strategisk plan. 
 
 
Medlemstype 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Hovedmedlem 600 600 620 620 640 640 670 700 730
Norges Husflidslag 365 365 375 375 385 385 400 430 460
Fylkeslag/lokallag 235 235 245 245 255 255 270 270 270
Barn og unge under 26 år 150 150 160 160 160 160 200 210 220
Norges Husflidslag 75 75 80 80 80 80 100 110 120
Lokallag 75 75 80 80 80 80 100 100 100
Æresmedlem 400 400 420 420 420 420 450 480 480
Norges Husflidslag 276 276 286 286 286 286 300 330 330
Fylkeslag/lokallag 124 124 134 134 134 134 150 150 150
Husstand/multimedlem 400 400 420 420 440 440 450 480 480
Norges Husflidslag 166 166 176 176 186 186 190 220 220
Fylkeslag/lokallag 234 234 244 244 254 254 260 260 260
Husflidshåndverkere 650 650 650 650 650 650 650 700 730
Norges Husflidslag 650 650 650 650 650 650 380 / 650 430 / 700 460 / 730
Fylkeslag/lokallag 0 0 0 0 0 0 270 / 0 270 / 0 270 / 0
Husflidsbutikkene 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %
Tilsluttede lag og institusjoner 600 600 620 620 640 640 650 700 730
Norges Husflidslag 600 600 620 640 640 640 650 700 730
Fylkeslag/lokallag 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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LM Sak 6 – 2022 (forts.) 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
Kontingenten for hovedmedlemmer og husflidhåndverkere for de kommende to år settes til:  
kr. 700 i 2023 og kr. 730 i 2024. Kontingentøkningen tilfaller i sin helhet NHs budsjett. 
 
Kontingenten for barn og unge under 26 år for de kommende to år settes til:  
kr. 210 i 2023 og kr. 220 i 2024. Kontingentøkningen tilfaller i sin helhet NHs budsjett. 
 
Kontingenten for æresmedlemmer og husstandsmedlemmer for de kommende to år settes til:  
kr. 480 i 2023 og kr. 480 i 2024. Kontingentøkningen tilfaller i sin helhet NHs budsjett. 
 
Kontingenten for tilsluttede lag og foreninger for de kommende to år settes til:  
kr. 700 i 2023 og kr. 730 i 2024. Kontingentøkningen tilfaller i sin helhet NHs budsjett. 
 
Kontingenten for medlemsbutikker er ikke foreslått endret. 
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LM Sak 7 – 2022 Budsjett 2023 og 2024 
 
 

Se budsjettoppsett neste side. 

Saken legges frem av styremedlem Inger-Lise Brøto Torland. 

 

Styret legger fram et budsjettforslag basert på at landsmøte vedtar styrets forslag i LM Sak 6 – 
2022 Kontingent og kontingentfordeling 2023 og 2024. Budsjettet er et rammebudsjett da mange 
faktorer på inntektssiden vil kunne endres i perioden.  
 
På utgiftssiden har vi budsjettert med samme antall stillingsressurser som i dag. NH rammes nå 
også av pensjonsreformen da vi har pensjon gjennom Statens Pensjonskasse, SPK. Vi har hatt en 
svært gunstig ordning. Denne fases ut i 2024, noe som medfører økte kostnader på ca. kr. 200.000 
i 2023 og 1,2 millioner i 2024. 
 
Det vedlagte budsjettoppsett består av to ulike alternativer; 

• Alternativ 1 er uten endring av kontingentsats eller fordeling. Denne vil gi et stipulert 
underskudd i 2023 på kr. 200.000 og på kr. 1.260.000 i 2024. 

• Alternativ 2 er med justering som følger styrets forslag til kontingent og fordeling. Denne vil 
gi et budsjettoverskudd i 2023 på kr. 430.000 som kan tilføres egenkapitalen, slik at det går 
i balanse i 2024. 

 

 

Forslag til vedtak 
 
 
Styrets forslag til rammebudsjett 2023-2024 vedtas. 
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LM Sak 7 – 2022, Budsjett 2023 og 2024 (forts.) 

Kontigentsats 670 700 670 730
LM-sak 7 Budsjett 2023 og 2024              Alternativ 1             Alternativ 2            Alternativ 1              Alternativ 2

Resultat 2021       Budsjett 2022         Budsjett 2023       Budsjett 2023      Budsjett 2024       Budsjett 2024
 Anskaffede midler 
Medlemskontingenter 7 291 508 8 400 000 9 200 000 9 830 000 9 200 000 10 460 000

Tilskudd 
i) Offentlige 20 574 315 20 220 000 20 420 000 20 420 000 20 930 500 20 930 500
Kulturdepartementet 14 715 000 15 010 000 15 010 000 15 010 000 15 385 250 15 385 250
Fylkeskommuner 2 328 460 2 300 000 2 300 000 2 300 000 2 357 500 2 357 500
Barne- ungdom og familiedepartementet 950 886 950 000 950 000 950 000 973 750 973 750
Studieforbundet kultur og tradisjon 574 341 500 000 500 000 500 000 512 500 512 500
Mva-kompensasjon 1 823 519 1 400 000 1 600 000 1 600 000 1 640 000 1 640 000
ii) Andre 1 357 517 0 0 0 0 0
Sum tilskudd 21 931 832 20 220 000 20 420 000 20 420 000 20 930 500 20 930 500

Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter fordelt på:
i) aktiviteter som oppfyller organisasjonens formål
Salg og andre inntekter 1 386 402 1 205 000 1 455 000 1 455 000 1 466 250 1 466 250

0 0 0 0 0 0
ii) aktiviteter som skaper inntekter 0 0 0 0 0 0
Salgsinntekt handelsvarer 432 066 500 000 600 000 600 000 750 000 750 000
SUM Inntekter 31 041 808 30 325 000 31 675 000 32 305 000 32 346 750 33 606 750
SUM Finansinntekter 7 761 30 000 15 000 15 000 15 000 15 000
SUM Anskaffede midler 31 049 569 30 355 000 31 690 000 32 320 000 32 361 750 33 621 750

0 0 0 0 0 0
2) Forbrukte midler 0 0 0 0 0 0
Lønn og drift - aktivitetbasert virksomhet 21 159 782 20 836 376 21 461 455 21 461 455 21 991 491 21 991 491
Økte lønnskostnader pga pensjon 0 0 200 000 200 000 1 100 459 1 100 459
Innkjøp for videresalg 177 735 150 000 150 000 150 000 150 000 150 000
SUM kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet 21 337 518 20 986 376 21 811 455 21 811 455 23 241 950 23 241 950

0 0 0 0 0 0
Administrasjonskostnader              0 0 0 0 0 0
Nettsideprosjekt/avskriving 48 904 800 000 800 000 800 000 820 000 820 000
Husleie, drift, it og felleskostnader 3 925 801 3 056 385 3 048 576 3 048 576 3 124 791 3 124 791
Lønn og drift til administrasjon 5 415 046 5 486 855 5 589 968 5 589 968 5 783 759 5 783 759
Sum 9 389 750 9 343 240 9 438 545 9 438 545 9 728 549 9 728 549

0 0 0 0 0 0
Ledelse: 0 0 0 0 0 0
Styret, honorar, reiser og møter 443 714 545 000 545 000 545 000 556 250 556 250
Kontingenter, samarbeid nasjonalt og internasjonalt 85 785 95 000 95 000 95 000 95 000 95 000
Sum 529 499 640 000 640 000 640 000 651 250 651 250
Sum Administrasjonskostnader 9 919 249 9 983 240 10 078 545 10 078 545 10 379 799 10 379 799
Sum forbrukte midler 31 256 767 30 969 616 31 890 000 31 890 000 33 621 750 33 621 750

0 0 0 0 0 0
Årets aktivitetsresultat -207 198 -614 616 -200 000 430 000 -1 260 000 0

Alternativ 1: Ingen økning av kontingent i 2023 eller 2024
Alternativ 2: 30 kr i økning for 2023 og for 2024 som går til felleskapet (NH sin andel), ingen økt andel til fylkes- og lokallag
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LM Sak 8 - 2022  Valg av valgnemnd og fastsetting av honorar 
 
 
Saken legges frem av Merete Mattson. 

 
Det er styret som foreslår ny valgnemnd frem mot Landsmøte 2024. Berit Lindquister og Gry 
Grindbakken, ble valgt for 4 år i 2020 og er ikke på valg. Berit Rønningen og Anne Juveli 
Ludvigsen, har sittet i fire år og må derfor erstattes av to nye kandidater som velges for fire år.  
I tillegg ønsker styret et medlem under 30 år i valgnemnda. Det arbeides med å finne en egnet 
kandidat frem mot landsmøtet. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
Inger-Lise Torland og …… velges som medlem i valgnemnda for 4 år, 2022-2024. 
Honorar for valgnemnda settes til kr. 3.000 per medlem per år. 
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LM Sak 9 – 2022 Valg av styre og fastsetting av honorar  
 
 
Vedlegg  Innstilling på styre NH 2022-2024. 
 
Saken legges frem av leder i valgnemnda Anne Juveli Ludvigsen. Valgnemnda har bestått av Anne 
Juveli Ludvigsen, Berit Rønningen, Berit Lindquister og Gry Grindbakken. 
 

 

a. Valg av styre og revisor 
 
Vedlegg Valgnemndas innstilling på styre og revisor for 2023–2024. 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
Valgnemndas forslag til styre og revisor vedtas. 
 
 
 
 
 
b. Fastsetting av honorar for styret 
 
Forslag til vedtak 
 
 
Honorarsatsene videreføres etter samme mal som forrige periode: 
Styreleder: 0,85 G. Styremedlem: 0,15 G  
Møtegodtgjørelse økes til kr. 1.700 per møtedag og kr. 700 for kortere digitale møter. 
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LM Sak 10 – 2022 Landsmøte 2024 
 
 
Vedlegg  Søknad fra Telemark Husflidslag om landsmøte 2024 
  Søknad fra Nordland Husflidslag om landsmøte 2024 
 
Saken legges fram av styremedlem Sissel Bjørøen. 
 
 
To fylkeslag har sendt inn søknad om å få arrangere landsmøte i 2024, Telemark og Nordland. 
Styret har vurdert begge søknadene som svært gode og det har vært vanskelig å prioritere den 
ene foran den den andre. Det er omtrent like lenge siden fylkene har arrangert landsmøte sist, dvs. 
tidlig på 90-tallet, og de har begge spennende planer som er godt forankret hos 
medlemsgruppene. 
 
Styret har valgt å gi Nordland arrangøransvar i 2024. De vil legge det til Bodø som er Europeisk 
hovedstad (European Capital of Culture) i 2024.  
 
Det er landsmøte som gjør endelig vedtak hvor landsmøtene i Norges Husflidslag skal legges. 
 
 
 
Forslag til vedtak 
 
 
Norges Husflidslags Landsmøte 2024 blir lagt til Bodø med Nordland Husflidslag som arrangør. 
 
 


	Landsmøtet godkjenner årsmeldingen for 2021.
	Landsmøtet godkjenner Regnskap 2021 med et underskudd på kr. 207.198, og gir styret ansvarsfrihet. Underskuddet dekkes av egenkapitalen.


