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Strategisk plan 2023-2026  
 

Visjon  Husflid som levende kultur og næring. 

Verdier  Skaperglede, kvalitet, tradisjon, nytenkende, holdbart og inkluderende. 

Hovedmål  Være en faglig sterk frivillig organisasjon, som spiller en viktig rolle for å 

ivareta og utvikle kulturarv, kulturliv og lokalmiljø.  

 

 
 
Arbeidsområder 
Husflid og håndverk 
Vårt faglige arbeid innebærer å: 

• Stimulere til kurs- og opplæringsvirksomhet, og sikre et mangfoldig tilbud for ulike nivå og 

aldersgrupper over hele landet. 

• Forvalte den levende kulturarven gjennom arbeid med tradisjonelt håndverk og truede teknikker i 

tråd med våre forpliktelser som akkreditert NGO i UNESCO. 

• Ha ansatte med bred og sterk faglig kompetanse og formidlingsevne  

• Holde oss faglig oppdaterte og relevante, og delta i eksterne nettverk og på møteplasser nasjonalt 

og internasjonalt. 

• Tilby fagstoff av høy kvalitet gjennom egne kanaler. 

 

Næring 
Vårt næringsrettede arbeid innebærer å: 

• Forsterke merkevaren husflidshåndverk. 

• Synliggjøre husflidhåndverkerne som yrkesgruppe, og deres særlige fagkompetanse. 

• Stimulere til bærekraftig og lønnsom produksjon og omsetning. 

• Styrke kunnskapen om og etterspørsel etter småskala og lokalproduserte kvalitetsprodukter.  

• Tilby aktuell kompetanseheving for næringsdrivende. 

• Synliggjøre butikkene som faghandel med høy kvalitet og unik kompetanse. 

• Synliggjøre yrkesmuligheter for unge og nyutdannede tradisjonshåndverkere, samt stimulere til 

oppretting av læreplasser. 
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Organisasjon 
Vårt organisatoriske arbeid er å: 

• Tilrettelegge for demokratiske prosesser. 

• Skape formelle og uformelle møteplasser for medvirkning, utvikling og opplæring.  

• Ha god kompetanse i organisasjonsarbeid. 

• Sikre god drift og service for medlemsgruppene. 

• Styrke vår rolle som kursarrangør. 

• Arbeide aktivt med rekruttering, og skape større mangfold i organisasjonen. 

• Jobbe målrettet for og med barn, ungdom og unge voksne. 

 

Politikk 

Vårt politiske arbeid innebærer å: 

• Påvirke samfunnsprosesser gjennom uttalelser og lobbyvirksomhet innen kultur-, utdanning-, 

nærings- og frivillighetspolitikk for å: 

o Sikre finansiering av studieforbundene. 

o Sikre finansiering av tiltak rettet mot barn og ungdom. 

o Synliggjøre behovet for styrking av formell utdanning innen håndverksfag, 

og rammebetingelser som gir mulighet for lønnsom produksjon og omsetning.  

o Sikre egnede lokaler til husflidslagene. 

• Være aktive i paraplyorganisasjoner, aktuelle fora og med samarbeidsparter nasjonalt og 

internasjonalt. 

• Synliggjøre sammenhengen mellom husflid og FNs bærekraftmål. 

• Ha et bevisst forhold til vår rolle og muligheter som akkreditert NGO i UNESCO. 

 


