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Strategisk plan 2019-2022

Visjon
Husflid for framtida

Verdier
Bærekraft, tradisjon, skaperglede, kunnskap og ferdighet

Hovedmål
Fremme husflid som levende kultur og næring

Aktivitet
Ta vare på, formidle og fornye husflidstradisjoner

Arbeidsområder
Opplæring
Mål: Øke faglig og organisatorisk kompetanse
•  Vi skal ha kunnskap om immateriell kulturarv, og 

arbeide med tradisjonelt håndverk og truede teknikker
•  Vi skal øke barn og unges kunnskap og ferdigheter
•  Vi skal formidle kunnskap om bærekraft og 

materialenes verdikjede
•  Vi skal legge vekt på fornyelse og nytenkning
•  Vi skal styrke organisasjonsopplæringen
•  Vi skal arbeide for styrking av offentlig utdanning 

innen håndverksfag

Næringsutvikling
Mål: Styrke utøvelse og salg av husflidshåndverk
•  Vi skal styrke merkevaren husflidshåndverk som 

kulturnæring
•  Vi skal bedre rammebetingelsene for næringsutøvere i 

husflidshåndverk
•  Vi skal styrke produksjon og salg av husflidshåndverk
•  Vi skal fremme produksjon og bruk av bærekraftige 

materialer

Synliggjøring
 Mål: Styrke synliggjøringen av Norges Husflidslags 
arbeid
•  Vi skal øke kunnskapen om Norges Husflidslags rolle i 

samfunnet faglig og politisk
•  Vi skal fremstå som en faglig sterk frivillig 

organisasjon som spiller en viktig rolle for norsk 
kulturarv, kulturliv og lokalmiljø

•  Vi skal være en åpen organisasjon og legge til rette for 
inkluderende møteplasser

•  Vi skal styrke synliggjøring og formidling i digitale 
kanaler

Styreleiars helsing 

Kjære alle saman,
Når dykk no sit med årsmeldinga i henda, vonar eg dykk blar 
gjennom og les med andakt og glede. For ja visst vart 2021 og 
eit annleis år, eit år med mykje reglar og restriksjonar. Trass 
dette skjedde det mykje bra i Norges Husflidslag.

Mange årsmøte i lokal-og fylkeslag vart digitale, og 
landsmøtet som skulle ha vore i Mandal i 2020 vart digitalt 
i juni 2021. Styret og deler av administrasjonen sat samla i 
Oslo, medan styra i fleire fylkeslag sat saman. Likevel fekk 
vi vitje lokallaga og handverkarar i Vest-Agder gjennom 
filminnslag og vart kjend med husflid i fylket. Slik vart det ei 
fin helg, med stor deltaking og gode samtalar.

2021 var òg året der vi med stort hell og aukande 
engasjement held webinar for fleire av medlemsgruppene 
våre. Her kunne Ung Husflid-kontaktar møtast, butikkar og 
handverkarar kunne sjå kvarandre og tillitsvalte fekk kontakt 
på tvers av fylkesgrenser. I ei tid med nedstenging gav nettet 
oss moglegheiter vi kjem til å dra nytte av i åra framover. 
Men, det er når vi er saman vi har det best. Vi har det godt når 
vi held møter og kurs. Vi gler oss over den gode praten med 
strikketøy eller spikkekniv i henda, og når vi kan samanlikne 
handarbeid og gje kvarandre gode råd og ny lærdom.
Medlemstalet vårt har gått ned under pandemien, og no 
vonar eg at vi alle er med på å gjera Husflidslaga til ein god 
møteplass der nye og gamle medlemmar møtast. Vi har utvida 
satsingsområdet Haldbart ut 2024, og gjennom prosjekt 
som Alt kan fiksast og Rundt bålet skapar vi opplevingar 
og gjev verdifull kunnskap til nye generasjonar husflidare. 
Dette er NHs tilnærming til FNs bærekraftsmål, og vi er meir 
dagsaktuelle enn vi har vore på fleire tiår. Vårt engasjement 
og arbeid for immateriell kulturarv og husflid er viktig for den 
felles framtida vår. 

Eg vil, på vegne av styret, takke alle friviljuge og tilsette 
for innsatsen dykk legg ned. Takk for gode og inspirerande 
samtaler og møter i året som gjekk, takk for gode innspel og 
tankar. Takk for at dykk har halde motet oppe og held fram 
med å planlegge, gjennomføre og fornye gjennom denne tida.

Takk!

 Beste helsing

 Barbro Tronhuus Storlien
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Strategisk plan

Styreleders hilsen

Fakta om Norges Husflidslag

Opplæring

Næringsutvikling

Synliggjøring 

Nettverk, representasjon og samarbeid 

Økonomi og finansiering

Styre, fagråd og arbeidsutvalg

Ansatte og drift

Medlemsgrupper i tall og omtale

Styrets melding, regnskap og revisjonsberetning ligger som vedlegg.

Norges Husflidslag

En kultur-og interesseorganisasjon for husflid siden 
1910. Organisasjonen er ledende aktør innen kulturvern, 
handlingsbåren kunnskap og næringshusflid.

Medlemsgrupper
19 705 medlemmer
363 lokallag
19 fylkeslag 
35 husflidsbutikker som er hel-eller deleid  
av fylkes-og/eller lokallag
138 husflidhåndverkere

Ansatte
29 ansatte, hvorav 17 husflidskonsulenter  
i fylkene

Styreleder
Barbro Tronhuus Storlien

Direktør
Marit Jacobsen

Medlem i
Studieforbundet kultur og tradisjon
Norges Kulturvernforbund
Frivillighet Norge
Kulturalliansen
Norges Vel
Norsk kulturforum
Nordens Husflidsforbund
European Craft Organization
NHO

H.K.H. Dronning Sonja er Norges Husflidslags 
høye beskytter, og beskytterskapet ble i 2020 
forlenget i fem nye år.

På forsiden: Kolrosing, av Ringebu/Fåvang Husflidslag (s. 4), spikkekurs i 
Østensjø Husflidslag, foto: Inger Hallan (s. 7), Holdbart, foto: Tone Sjåstad 
(s. 9), vinner av Holdbart Håndverk, saltflaske i never og tre, av Krokvokst/
Mari Fallet Mosand (s. 10), bunaddetaljer, foto: Ola Dybendal (s. 6).
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Opplæring

Vi skal ha kunnskap om immateriell 
kulturarv, og arbeide med tradisjonelt 
håndverk og truede teknikker

Norges Husflidslag er landets største kursarrangør i 
tradisjonshåndverk. Alle kurs registreres via Studieforbundet 
kultur og tradisjon (SKT), og utfyllende statistikk med 
fordeling innen lag og fylker, fagområder og deltakere ligger 
tilgjengelig på deres nettsider. Pandemien har gjort det 
vanskelig å arrangere kurs i enkelte geografiske områder. 
Viljen til å arrangere kurs har vært stor, men kursmengden 
har likevel hatt en nedgang på 30% i forhold til normalår. I 
2021 var det registrert 44.222 kurstimer, sammenlignet med 
45.893 i 2020 og 63.571 i 2019.

Voksenopplæringsforbundet (VOFO) og SKT har jobbet med 
å synliggjøre ovenfor myndighetene hvilke behov det er for 
tilpasning av regelverk, for å muliggjøre å gjennomføre kurs 
med mindre grupper og langt større grad av digitale kurs. 

I 2020 innførte SKT et motivasjonstilskudd for å stimulere til 
kursvirsksomhet, denne ordningen ble videreført i 2021. Flere 
samlinger på nasjonalt og regionalt nivå, der tema var kurs 
og opplæringsvirksomhet, fikk tilskudd. I tillegg var tilskuddet 
per time økt og det ble gjort unntak fra regelen om at kun 
50% av kurstimene kan være digitale. Dette, i tillegg til en 
særskilt satsing på øking av digitale ferdigheter, har gjort at 
en mye større del av kursvirksomheten har blitt mer digital. 

Fagdagane i bunad og folkedrakt
Fagdagane er et samarbeid med Noregs Ungdomslag, 
Studieforbundet kultur og tradisjon, Norsk Folkedraktforum, 
og Norsk institutt for bunad og folkedrakt. Fagdagane er for 
alle som jobber med, eller er interessert i folkedrakt og bunad. 

I 2021 var tema «Kvinner i bunadshistoria», og var lagt til 
Valdres. Det var to dager med inspirasjon, interessante 
foredrag, bunadsutstilling, kurs og festmiddag. Anne Kristin 
Moe (Kvinner i bunadshistorien), Hålogaland bunadnemnd 
(Nordlandsbunaden), Vest-Agder Husflid (Mannsbunad 
frå Agder), Solveig T. Grinder (orientering om arbeidet med 
å nominere den allmenne bunadbruken til UNESCO) og 
Egil Bakka (Bunaden i nasjonsbygginga) holdt foredrag. 
Deltagerne fikk besøke Valdres folkemuseum og den nye 
utstillinga «Fyrstedamar i bunad», og hadde mulighet til å 
delta på kurs i ulike håndverksteknikker.

Rødlista
Slik truede arter i plante-og dyreverdenen 
står i fare for å dø ut, er også en del kunnskap 
og teknikker innen tradisjonshåndverk i 
ferd med å gå tapt. Gjennom en nasjonal 
bergingsdugnad kalt Rødlista, oppfordres alle Husflidslag 
til å gi utvalgte teknikker en «ny start» ved å dokumentere, 
formidle og lære bort til nye utøvere. Lokale Husflidslag 
gjør en fantastisk innsats med å samle inn kunnskap. 
Husflidskonsulentene i fylkene er pådrivere, motivatorer og 
veiledere for lokallagene. 

Rødlista-resultater for 2021
To digitale dokumentasjonskurs ble avholdt.
8 nye kunnskapsfelt er dokumentert: 
•  Plantefarging, Skedsmo Husflidslag
•  Kolrosing, Ringebu/Fåvang Husflidslag
•  Rismatter, Heimdal Husflidslag
•  Sopelimer, Heimdal Husflidslag
•  Oppsetting av vev og garnberegning, Grende Husflidslag
•  Sprang, Fet Husflidslag
•  Karding og spinning, Lørenskog Husflidslag
•  Tægerbinding, Lørenskog Husflidslag

 

Fet Husflidslag valgte sprang som sin Rødliste-teknikk i 2021. Foto: Fet 
Husflidslag. Lørenskog Husflidslag har samlet inn kunnskap om tæger og 
tægerbinding. Foto: Sissel Beate Skar for Norsk Husflid.
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Vi skal styrke 
organisasjonsopplæringen
Kurs i organisasjonsarbeid
Hvert år gjennomføres organisasjonskurs i fylkene for å 
øke kompetansen, styrke organisasjonsarbeidet, og støtte 
opp og inspirere flere til å bli tillitsvalgte. Fylkeslagene 
er viktige arenaer for å sikre god kommunikasjon og 
organisasjonsforståelse. 

De siste årene har dette arbeidet blitt digitalisert, noe som 
gjør at flere kan delta, uavhengig av geografiske avstander. 
Det gir også mulighet for hyppigere og kortere kursøkter. I 
forbindelse med ny nettside og medlemssystem ble det i 
2021 arrangert opplæring for tillitsvalgte i bruk og muligheter 
på ny nettside og medlemssidene for tillitsvalgte. Til sammen 
deltok over 450 personer på de 22 ulike kursene. Det ble også 
arrangert en rekke Ung Husflid-kurs, se side 7.

Vevopplæringa
Vevopplæringa er en kursrekke på syv moduler som bygger 
på læreplanen i håndveverfaget VG3/opplæring i bedrift. 
Dette er et samarbeid med Studieforbundet kultur og 
tradisjon. Kursrekken går over tre år, og kan inngå som en 
del av grunnlaget for å gå opp som praksiskandidat og ta 
svennebrev. 

I 2021 er følgende moduler gjennomført: 
• Kursrekke 2020–2023 

Modul 2: Lerret-og lerretsvariantar
• Kursrekke 2021-2024 

Modul 1: Muligheter i veven
• Kursrekke 2018–2021 

Modul 6: Dobbeltvev

Bunadopplæringa 
Bunadopplæringa er en kursrekke på seks moduler, 
og en tilleggsmodul, som bygger på læreplanen i 
bunadtilvirkerfaget VG3/opplæring i bedrift. Bunadopplæringa 
er et samarbeid med Noregs Ungdomslag, Norsk 
folkedraktforum og Studieforbundet kultur og tradisjon. 
Kursrekka kan inngå som en del av grunnlaget for å gå 
opp som praksiskandidat og ta svennebrev. Modulene ble 
arrangert på Raulandsakademiet i Rauland og Norsk institutt 
for bunad og folkedrakt på Fagernes. 

I 2021 er følgende moduler gjennomført:
 •  Kursrekke 2021-2022, Intensiv 

Modul 1: Introduksjon til bunadtilvirkerfaget 
•  Kursrekke 2020-2023 

Modul 2: Drakthistorie og bindingslære
•  Kursrekke 2019–2021 

Modul 4: Skjorte og linsøm 
•  Kursrekke 2019-2021, Intensiv 

Modul 5: Søm i herrebunad og innføring i tilpassing 
•  Kursrekke 2019-2021, Intensiv 

Modul 6: Søm i kvinnebunad og innføring i tilpassing 
•  Kursrekke 2021-2022 intensiv 

Modul 2: Drakthistorie og bindingslære
•  Tilleggsmoduler
 Mønsteravtak og gradering
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Den allmenne bunadbruken i Norge 
 
Sammen med Norsk Folkedraktforum, Noregs Ungdomslag, 
Norsk institutt for bunad og folkedrakt, og Studieforbundet 
kultur og tradisjon bestemte Norges Husflidslag seg i 2017 for 
å starte et prosjekt med et to-delt formål; 
•  Spre kunnskap og bevissthet om bunadbruk, rettet særlig 

mot barn og unge.
•  Arbeide frem en søknad til UNESCO om å få bunadbruken 

i Norge inn på den representative listen over 
menneskehetens immaterielle kulturarv.  

Til dette arbeidet har vi mottatt kr. 775.000 fra 
Sparebankstiftelsen DNB.

Regionale og lokale samtalemøter
I perioden september til november 2021 ble det gjennomført 
15 regionale møter fra Alta i nord til Kristiansand i sør. Disse ble 
arrangert og tilrettelagt ved hjelp av lokale ungdomslag eller 
Husflidslag, sammen med prosjektgruppen. Møtene hadde 
deltakerantall fra 6 til 50 og det ble gode diskusjoner rundt 
bordene. Møtene skapte stort engasjement og inspirerte til 
flere lokale møter i etterkant. 

Det ble også gjennomført flere lokale samtalemøter med alt 
fra 3 til 30 deltakere. Samtalemøtene ble gjennomført av 
privatpersoner eller lokale lag og foreninger, med god hjelp av 
brosjyrer og informasjonsmateriell fra prosjektet. Formålet med 
disse lokale møtene var å skape bevissthet og engasjement 
rundt bunadbruk og nominasjonsarbeidet.

Innspillene som ble samlet inn på regionale og lokale 
møter, støtteerklæringer, samt resultatene fra en 
digital spørreundersøkelse, gjennomgås og analyseres 
i 2022. Materialet fra denne vil bli analysert og inngå 
i det videre arbeidet med å løfte frem utfordringene 
med kunnskapsoverføring, rekruttering i produksjon og 
bevisstgjøring knyttet til bunadbruk.

Bunad, hva er det?
Heftet «Bunad, hva er det?» fortsetter å være etterspurt. I 
løpet av 2021 ble det solgt drøyt 1000 eksemplarer. Vi opplever 
at Husflidslag og enkelte museer er interesserte i å bestille 
større antall av heftene til bruk på sommerskole, eller andre 
arrangement av en viss varighet for barn og unge. 

Veien videre
Videre jobbes det målrettet med å styrke forankringen, 
bevisstgjøringen og kunnskapen knyttet til bunadbruk i egne 
organisasjoner, andre fagmiljø og opp mot myndighetene. 
Særlig formidlingsarbeid rettet mot barn og unge, har hatt god 
effekt, og vi ønsker å videreføre flere elementer fra denne delen 
av prosjektet i årene som kommer.

Regionalt samtalemøte i Bø i Telemark. Foto: Ola Dybendal.
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Vi skal øke barn og unges kunnskap 
og ferdigheter innen husflid
Ung Husflid er barne-og ungdomssatsingen i Norges 
Husflidslag (NH) og omfatter medlemsgruppen til og med 25 
år. Egen barne-og ungdomskonsulent og et team bestående 
av fem husflidskonsulenter planlegger, organiserer og 
gjennomfører nasjonale kurs og tiltak. Eksempler på 
nasjonale tiltak er å søke midler og igangsette prosjekter, tilby 
veilederkurs til lokallag over hele landet, drifte Ung Husflid sin 
nettside og promotere aktiviteter i sosiale medier. 

Aktivitet i lokallag
Det meste av husflidsaktivitetene for barn og unge i NH 
foregår på lokallagene sine fysiske opplæringsarenaer. De 
arrangerer kveldsaktiviteter, temadager, kurs, sommerskoler 
og aktivitetsuker over hele landet.

I 2021 har mye av aktiviteten for barn og unge i lokallagene 
vært avlyst på grunn av fare for koronasmitte. I 2020 var 
nedgangen i medlemstallet på 329 personer, i 2021 var 
tallet 310, til sammen utgjør dette en reell nedgang over 
to år på 639 medlemmer. De synkende medlemstallene 
viser størst nedgang for medlemmer under 14 år. Etter 10 
år (2009-2019) med stigende medlemstall, så vi for første 
gang i 2020 en direkte sammenheng mellom nedgang i 
medlemstallet og manglende lokale aktivitetstilbud til barn 
og unge i lokallagene. Dette viser tydelig hvor viktig det 
lokale tilbudet for barn og unge i lokallagene er for deres 
organisasjonstilknytning. Antall medlemmer pr. 31.12.21 var 
1849, hvorav 1078 av medlemmene var under 13 år. 

Nettsiden og sosiale medier
I pandemitiden er nettsiden og sosiale medier aktivt brukt 
for å inspirere til husflidsaktivitet i lokallagene. Det har gitt 
resultater og besøkstallet på nettsiden ble i 2020 doblet i 
perioden fra april til og med juni. I 2021 har vi greid å beholde 
besøkstallet stabilt høyt gjennom året. I perioden 2016–2021 
har unghusflid.no hatt 474.000 besøkende som har sett på 
1.260.500 sider/saker. Besøkene på nettsiden viser at 2/3 av 
alle besøkende er på jakt etter oppskrifter på «Ting å lage», 
og at adventskalenderen har vært mest populær. 

Antall følgere på sosiale medier viser også en fin økning det 
siste året. Ung Husflid sin Facebook har nådd 3174 følgere og 
Instagram har økt fra ca. 350 til 1225 følgere i løpet av 2021. 
Ung Husflid nettsiden, Facebook og Instagram har etter hvert 
blitt gode kommunikasjonskanaler ut til de som arbeider med 
barn og unge.

Ungdomsrådet
Ungdomsrådet til Norges Husflidslag ble opprettet i 2018. 
Målet var å få innspill til arbeidet for og med barn og ungdom. 

Våren 2021 besto rådet av 4 jenter i alderen 17-18 år. Deres 
hovedoppgave i 2021 var å lage en film om deres forhold 
til husflid og håndverk, og hvorfor de ønsker å få flere til å 
engasjere seg i organisasjonen. Filmen ble først presentert 
på NHs landsmøte i juni, og deretter brukt på kurs og 
medarbeidersamlinger for å bevisstgjøre både ungdom 
og voksne. De unges stemme ble et godt redskap for å 
engasjere og begeistre på både digitale og fysiske møter. 

Høsten 2021 ble nytt ungdomsråd etablert. Det nye rådet 
består nå av to gutter og to jenter, mellom 15–19 år. 

Unge voksne
Våren 2021 ble det opprettet en gruppe med unge voksne 
med tillitsverv i lokallag eller fylkeslag i NH. Målet er å få 
innspill som kan engasjere flere unge voksne til å være 
medlem og engasjere seg i NH. Gruppa består av fire 
deltagere i alderen 35-40 år. Nettverksmøtene har foregått 
digitalt.

Veilederkurs og nettverksmøter
Ung Husflid-kontaktene i lokallagene og fylkeslagene 
har spilt en viktig rolle i dialogen mellom NH sentralt og 
nettverksbyggingen lokalt i koronatid. Arbeidet lokalt har hatt 
store utfordringer under pandemien, men erfaringsutveksling 
mellom lagene og Ung Husflid-kontaktene har gitt mange 
ny inspirasjon. På det kommende Landsmøte i 2022 vil Ung 
Husflid-kontakter som styreverv i alle lokallag bli fremmet 
som forslag. 

Veilederkursene har i år nådd nye rekorder i antall deltagere. 
Dette skyldes at det er gitt et rikt tilbud på både fysiske 
og digitale kurs. Kursinnholdet har som tidligere bestått av 
informasjon, praktisk pedagogikk, erfaringsutveksling og 
praktisk husflidsopplæring og inspirasjon.

De fysiske kursene har hatt 183 kursdeltagere fordelt 
på 66 kurstimer. Digitale veilederkurs hadde totalt 209 
kursdeltagere fordelt på 29 kurstimer. Tallene viser at man når 
langt flere kursdeltagere pr. kurstime med de digitale kursene. 
En del av kursene er laget slik at teorien er gjennomført 
digitalt mens praktisk arbeid ble lagt til fysiske treff. 
Tilbakemeldingene fra deltagerne er samstemte: Det ønskes 
helst kurs med fysisk oppmøte til praktisk arbeid og gjerne 
digitale kurs med inspirasjon og nettverksmøter i tillegg.
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Rundt bålet 2022-2024
Norges Husflidslag fikk i 2021 tildelt kr. 1.414.000 fra 
Sparebankstiftelsen DNB for å øke barn og unges 
engasjement for bærekraft og ansvarlig forbruk. Rundt bålet 
er et tiltak med husflid-og håndverksaktivteter som passer 
ute i naturen.

Tildelingen skal ruste opp Husflidslag med verktøy 
og redskaper til bruk i uteaktivteter for barn og unge, 
formidlingsmateriell knyttet til spikking og trearbeid, 
instruksjonsfilmer, samt opplæring av instruktører.

Breddegaven til lagene var verktøypakker, bestående av 
redskaper til spikking og slipeutstyr. Verktøypakkene ble 
lyst ut for lokallagene i høst, det kom inn 111 søknader til 
66 verktøypakker. Fordeling av pakkene ble gjort ut fra 
geografisk spredning og lagenes aktiviteter. Verktøypakkene 
sendes ut til lagene i januar 2022.

I 2021 ble det gjennomført tre kurs med opplæring i spikking 
og sliping av verktøy, for husflidskonsulentene i Norges 
Husflidslag. Alle kursene ble arrangert som fysiske kurs, og 
vil danne et godt grunnlag for videreføring av kursene med 
lokallagene våren 2022. 

Prosjektet Ungdom viser ungdom
Prosjektet startet i 2020, men ble forlenget ut 2021 på grunn 
av nedstengning og reiserestriksjoner. Prosjektet er støttet 
av LNU, ved ordningen Herreløs arv. 

Målet var å prøve ut ulike undervisningsmodeller for å 
lage nytt veilederkurs for ungdom og for å rekruttere 
unge veiledere til aktiviteter og sommerskoler. To kurs ble 
gjennomført i 2020, med til sammen 18 ungdommer i alderen 
12-27 år. I 2021 ble opplæringen lagt til det nye ungdomsrådet 
og videreføring av igangsatt arbeid med rekruttering. Ut fra 
de erfaringene som er gjort i prosjektet, utarbeides det denne 
våren nye kursplaner og veilederkurs for ungdom. 
 
Året har i likhet med 2020, vært preget av utforskning av ulike 
digitale medier som kan fungere som kanaler til framtidig 
nettverksbygging og håndverksopplæring. Det er knyttet 
store utfordringer til formidling på digitale plattformer av vår 
handlingsbårne kunnskap til barn og unge. 

Bare noen få lokallag melder om at de har tatt i bruk 
nettundervisning og materialpakker, og dermed greid å 
opprettholde aktiviteten for barn og unge. Slik det ser ut nå, er 
vi derfor avhengig av å få i gang de fysiske treffene og lokale 
aktiviteter, om organisasjonen skal kunne gi et husflidstilbud 
til barn og unge og rekruttere flere medlemmer.Foto: Arild Larsen.



9Årsmelding 2021, 2. utgave

Vi skal formidle kunnskap om 
bærekraft og materialenes verdikjede
Å ta vare på tingene våre, utnytte ressursene rundt oss, 
reparere, lage og gjenbruke er et viktig steg mot et mer 
bærekraftig samfunn. Dette er nettopp det husflid og 
tradisjonshåndverk handler om. 

Holdbart er Norges Husflidslags satsing frem mot 2025, som 
ser spesielt på sammenhengen mellom husflid og bærekraft. 
Satsingen er knyttet til FNs bærekraftsmål nr. 12: Ansvarlig 
forbruk og produksjon. 

Fikselaug
Fikseverksteder i lokallagene er en god arena for 
kunnskapsoverføring. Målet er å løfte opp den dagligdagse 
fiksingen, sette fokus på forbruk og håndverksteknikker for å 
reparere tekstiler. Konseptet er godt tatt i mot av lokallag og 
butikker, og mange arrangerer det ukentlig, månedlig eller ved 
større arrangement med fiksing som tema. 

Grønn november
I 2021 markerte vi for tredje gang Grønn november. Det ble 
arrangert inspirasjonskveld, hvor vi viste ulike måter som 
Husflidslag og butikker kan arrangere aktiviteter i eget 
lokalmiljø, som et grønt alternativ til Black Friday. Flere 
lokallag deltok og delte egne erfaringer. Vi hadde også digitalt 
Fikselaug, hvor tema var hva man kan gjøre med plaggene 
i skapet for å gi dem et nytt liv. Målet var å gi motivasjon, 
inspirasjon og kunnskap til hvordan man kan fornye klærne 
ved hjelp av mange ulike former for håndsøm. Fikselauget var 
arrangert som en livesending på Facebook. 

Alt kan fikses
For å gi flere muligheten til å arrangere og delta på Fikselaug 
ble det søkt om tilskudd fra Sparebankstiftelsen DNB på 
ordningen Ansvarlig forbruk. Norges Husflidslag søkte og 
mottok kr. 1.049.000 til prosjektet «Alt kan fikses». Tiltaket skal 
gjøre flere i stand til å reparere klær og bli bevisste på eget 
forbruk. Det retter seg i hovedsak mot fremtidens forbrukere; 
ungdom og unge voksne, 20-35 år.. 

Gjennom prosjektet skal vi formidle praktiske fremgangsmåter 
for reparasjon av tekstiler, kunnskap om materialer og deres 
egenskaper, samt nyttige tips på veien mot en grønnere 
garderobe. Tildelingen går til kursing i og formidling av 
reparasjonsteknikker. 100 lokallag mottar materialpakker 
med reparasjonsutstyr og materiell til bruk på Fikselaug, 
og en breddegave på kr. 5000. Som en del av prosjektet 
skal vi samarbeide med Naturvernforbundet om Den Store 
Klesbyttedagen. Det vil også lages en praktisk håndbok for 
hverdagsfiksing av klær. 

Med «Alt kan fikses!» ønsker NH å skape åpne møteplasser 
hvor publikum som ønsker å fikse klærne sine kan treffe 
Husflidslagene som har årelang erfaring og ettertraktet 
kunnskap. Prosjektet er treårig og foregår i perioden 2021-
2024. Aktivitetene starter våren 2022.

Vi skal arbeide for styrking 
av offentlig utdanning innen 
håndverksfag

Faglig råd for håndverk, design og 
produktutvikling

Siden juni 2014 har seniorrådgiver Solveig T. Grinder vært 
medlem i Utdanningsdirektoratets faglige råd for Håndverk, 
design og produktutvikling. I august ble hun reoppnevnt 
og nå som varamedlem for NHO Handel og service. Faglig 
råd arbeider med utdanningsspørsmål innen fag-og 
yrkesopplæring i videregående skole knyttet til praktisk 
estetiske fag og programområdet Håndverk, design og 
produktutvikling.

Nye læreplaner etter Fagfornyelsen
I forbindelse med Fagfornyelsen har det vært mulig å avgi 
svar på mange nye læreplanutkast og på endelige høringer. I 
2021 jobbet Faglig råd med ferdigstillelsen av læreplanene og 
Solveig T. Grinder var i gruppen som jobbet med Vg2-planene 
tekstilfagene. Læreplanen for Vg1 ble innført i skolen høsten 
2020 og Vg2 planene ble innført i august 2021. Vg3 opplæring 
i bedrift vil gjelde fra høsten 2022. Vi har også levert innspill 
til ny Fagskolestrategi og til Fullføringsreformen.
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Næringsutvikling

Vi skal styrke merkevaren 
husflidhåndverk som kulturnæring

Folkekunststipendet
Folkekunststipendene er en kategori innen Statens 
Kunstnerstipend som administreres og tildeles av Kulturrådet. 
NH har hatt en fast plass i innstillingskomiteen siden 1999. 
Brita Rusten Åmot har hatt denne rollen de siste 6 årene, med 
Arild Larsen som sin vara. Maaike Halbertsma overtok etter 
Brita R. Åmot fra 2021. Søknadene til Statens Kunstnerstipend 
har blitt behandlet av over 120 representanter i 23 ulike 
stipendkomiteer, som har måttet gjøre mange tøffe 
prioriteringer. Alle innstillinger fra folkekunstkomiteen, hvor 
Norges Husflidslag er representert, blir endelig vedtatt av 
Norsk Kulturråd.

Fire av 12 stipender ble i 2021 tildelt medlemmer i Norske 
Husflidhåndverkere: 
• Tekstilhåndverker Ann Therese Ekeren Skari, diversestipend
• Håndvever Lise Skoug Obel, diversestipend
• Bunadtilvirker Mona Lund-Riise Løkting, arbeidsstipend
• Filigransølvsmed Gry Grindbakken, arbeidsstipend

Kveldsarrangementet
Tre var i fokus på årets kveldsarrangement for 
husflidsbutikker, og for første gang ble fagkvelden avholdt 
digitalt. Med foredrag av produktdesigner Caroline Olsson, 
film og spennende fagstoff på programmet, fikk deltagerne 
et dypdykk i materialet tre. 

Kveldsarrangementet er et årlig seminar der Norges 
Husflidslag inviterer sine medlemsbutikker til faglig 
påfyll, inspirasjon og sosialt fellesskap. Tre er et holdbart, 
vakkert og bærekraftig materiale, og husflidsbutikkene 
har mange treprodukt for salg. Mange merker også stor 
interesse for tre som materiale og vil lære mer. Målet med 
kveldsarrangementet i år var derfor å gi de ansatte i butikkene 
en lærerik kveld i materialet, teknikker og behandling. I 
alt deltok 65 personer, 17 butikker var representerte. Alle 
butikkene som deltok fikk tilsendt heftet Norske treslag og et 
knippe med prøver på norske treslag. 

Vi skal styrke produksjon og salg av 
husflidhåndverk

Holdbart håndverk 2019-2021
Kampanjen Holdbart Håndverk 2019-2021 har hatt som mål 
å øke interessen for håndverksprodukter av god kvalitet og 
stimulere til flere norske håndverksprodukter på markedet. 
Ønsket er å fremheve kortreiste, vakre og varige produkter, og 
synliggjøre håndverk som en bærekraftig næring.

Kampanjen ble gjennomført på Instagram under profilen 
@holdbart_handverk, Over 550 håndverksprodukter ble 
tagget som bidrag til konkurransen, og emneknaggen 
#holdbarthåndverk var brukt over 2000 ganger.

Kriteriene for å delta i kampanjen var håndverksprodukter 
som er produsert i Norge med god håndverksmessig 
utførelse, og som kombinerer nyskapende design med 
forankring i norske tradisjoner. I tillegg er produktene vurdert 
etter dets holdbarhet, ressursutnyttelse og bærekraft.

Vinneren av Holdbart Håndverk 2019-2021 var Krokvokst 
ved Mari Fallet Mosand for Saltflaske i never og tre. Vinneren 
fikk et arbeidsstipend på 40.000. Tre håndverkere fikk 
Diplom for godt håndverk: Vidvandrerhandlagd, Tuva 
Tovslid, for produktet Slynge, IngridK keramikk, Ingrid 
Kristine Lund, for produktet Rasp og Gry Grindbakken for 
serien Margrethesmykkene. Alle produktene ble stilt ut 
sammen med utstillingen Bevar meg vel på Mandal Museum 
sommeren 2021.

Fra utstillingen Bevar meg vel, Mandal Museum. Foto: Kathrine Gregersen.
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Synliggjøring

Vi skal øke kunnskapen om Norges 
Husflidslags rolle i samfunnet faglig 
og politisk

Mye av det politiske påvirkningsarbeidet preges fremdeles 
av å få til gode kompensasjonsordninger og tilpasning 
av regelverk i ulike tilskuddsordninger i forbindelse med 
situasjonen rundt koronapandemien. Det har blitt jobbet 
med å synliggjøre behovet for fleksible ordninger for våre 
medlemsgrupper.

Innspill til, og oppfølging av, stortingsmeldinger og 
fylkeskommunale strategier og planer på kultur, frivillighet 
og utdanning/opplæringsfeltet er en sentral del av vårt 
interessepolitiske arbeid. Det samme gjelder forslag 
til statsbudsjett, innretning på tilskuddsordninger, 
lovendringsforslag og de politiske partienes programarbeid. 
Dette arbeidet gjør vi både gjennom skriftlige dokumenter, på 
møter og konferanser og i direkte dialog med enkeltpolitikere, 
saksbehandlere i departementene, og i møter med 
fylkeskommuner, både politikere og ansatte. 

Kursaktivitet og rammebetingelser
Det har vært knyttet stor spenning til hvordan delingen av 
tilskuddsordningen mellom to departement, Kunnskaps-
og Kulturdepartementet, vil slå ut for vårt studieforbund 
og kursaktiviteten i lokallagene. Formålet med flyttingen 
var å bruke studieforbundene til å nå frivillighets-og 
kulturpolitiske mål. I statsbudsjettet for 2021 ble det gjort en 
beregningsfeil som resulterte i et kutt for studieforbundene 
i Kulturdepartementet på 5,5 millioner, totalt 9,1 millioner 
medregnet prisvekst. Dette gapet ble i budsjettet for 2021 
rettet opp ved bruk av tilleggsløyving via tippemidler. 
Studieforbundene er opptatte av, og avhengige av, 
forutsigbarhet. Mange av opplæringstilbudene fra frivillige lag 
og foreninger landet rundt er allerede svekket som en følge av 
koronasituasjonen, og uforutsigbarhet i opplæringstilbudet 
vil påføre dem ytterligere negative effekter.

Ny kulturmiljølov
Det ble sendt innspill til mandat for kulturmiljøutvalget 
som skal utarbeide ny kulturmiljølov, og hva NH mener 
utvalget bør ta i betraktning når det gjelder den immaterielle 
kulturarvsdimensjonen og løse kulturminner. 

NH har også sendt innspill til ny kulturstrategi i Vestfold og 
Telemark Fylkeskommune.

Statsbudsjett 2022
NH deltok på høring om statsbudsjettet for 2022 hos Familie-
og kulturkomiteen på Stortinget, representert av direktør 
Marit Jacobsen og kommunikasjonsrådgiver Tone Sjåstad. 
Det ble lagt vekt på nominasjonen med å få den allmenne 
bunadbruken i Norge på UNESCOs representative liste over 
immateriell kulturarv. Bunadstradisjonen vår, både den 
allmenne bruken og den handlingsbårne kunnskapen om 
produksjon og tilvirking, fortjener anerkjennelse nasjonalt og 
internasjonalt. I søknaden fra Norge til UNESCO kreves det at 
vi definerer tiltak vi mener skal til for å ivareta den levende 
allmenne bunadbruken. Styrking av tilskudd til studieforbund 
og flere ressurser i Kulturrådet til arbeidet med immateriell 
kulturarv og UNESCOs konvensjon er viktige punkter. Ønske 
om et alternativ til gaveforsterkningsordningen dersom 
denne blir avviklet, og redusert moms på tradisjonshåndverk 
på lik linje med kunst ble også lagt frem.

Kulturvernforbundets generalsekretærnettverk 
Generalsekretærene i medlemsorganisasjonene i 
Kulturvernforbundet møtes fast en gang i måneden for 
å koordinere arbeidet med interessepolitiske saker og 
innspill opp mot Stortinget, de ulike departementene og 
fylkeskommuner. Kulturvernforbundet har tett kontakt 
med myndighetene og plukker opp saker som drøftes 
i dette forumet. I tillegg inviteres det til møter med de 
respektive departementene og innspill koordineres i mange 
høringsprosesser.

Arendalsuka
Arendalsuka gjennomføres hvert år i august, og er en arena 
der politikere, organisasjoner og institusjoner fra offentlig og 
frivillig sektor møtes til foredrag, debatt og kulturformidling. I 
2021 deltok Barbro T. Storlien og Marit Jacobsen. 

I samarbeid med Studieforbundet kultur og tradisjon ble 
det arrangert en paneldebatt «Hvorfor skal vi ta vare på den 
norske bunadbruken?», dette for å skape oppmerksomhet og 
engasjement knyttet til bunadbruk. Bjørn Sverre Hol Haugen 
holdt et innledende foredrag. Deltakere i paneldebatten var 
Tone Eidsvold: Livslang bunadsbruker, Anja Cecilie Solvik: 
Leder av bunadsgeriljaen på Nordmøre, Bjørn Sverre Hol 
Haugen: Seniorkonservator ved Anno Museum og Anette 
Trettebergstuen fra Arbeiderpartiet. Arrangementet ble veldig 
godt besøkt.
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Landsmøte
Norges Husflidslags landsmøte 2021 ble avholdt 5.-6. juni i 
Oslo. Vest-Agder Husflidslag var vertskap. Opprinnelig skulle 
landsmøte gjennomføres i juni 2020, men ble utsatt ett år på 
grunn av korona. Vi skulle gjerne samlet Husflidslag fra hele 
landet til et fysisk møte for meningsutveksling og sosialt 
samvær, men med koronasituasjonen måtte vi tenke nytt. 

Alle landsmøtesakene, samt lokallagsaktivitet og næringsliv 
i Vest-Agder ble presentert digitalt. Møtet ble innledet med 
hilsninger fra Agder fylkeskommune ved Anne Tone Hageland 
og Vest-Agder Fylkeslag ved Astri Marie Engeli. Det var 
også to hilsningstaler i løpet av landsmøte fra henholdsvis 
Studieforbundet kultur og tradisjon ved daglig leder Kjærsti 
Gangsø, og Norges Kulturvernforbund ved styremedlem Gunn 
Mona Ekornes. 

Landsmøte sendte en hilsen til Norges Husflidslags høye 
beskytter Hennes Majestet Dronning Sonja. Styreleder Barbro 
T. Storlien og direktør Marit Jacobsen hadde nylig vært på 
audiens hos dronningen som viste et stort engasjement for 
organisasjonens arbeid. 

Landsmøtesaker
Det ble lagt frem ni saker, hvorav følgende kan trekkes frem 
som de viktigste: Vedtektene som omtaler stemmerett på 
årsmøter i normalvedtekter lokallag, fylkeslag og Norges 
Husflidslag ble endret til at kun de som har betalt kontingent 
for inneværende år har stemmerett på årsmøtet. Det ble 
også lagt til en paragraf som presiserer at for å inneha verv i 
organisasjonen må man være medlem.

Styreleder og styremedlemmer i fylkeslag kan ikke lenger 
gjenvelges etter å ha fungert sammenhengende i 6 år, 
mens i lokallag endres nå paragrafen til at styreleder 
ikke bør gjenvelges etter å ha fungert sammenhengende 
i 6 år. Styremedlemmer bør ikke gjenvelges etter å ha 
fungert sammenhengende i 8 år, inkludert lederverv, alle 
styrefunksjoner og vara.

Multimedlemskap fjernes fra 2022, og 
Husflidhåndverkermedlemmer som også ønsker å være 
med i et lokallag betaler ikke lenger tilleggskontingent 
for dette til Norges Husflidslag. En andel av innbetalt 
kontingent fra husflidhåndverkeren går til det aktuelle 
lokallaget. Andelen er tilsvarende det lokallaget mottar av 
hovedmedlemskontingenten. 

Landsmøtet ba 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. Barn og unges 
plass og representasjon i organisasjonen konkretiseres og 
arbeides med frem mot landsmøte i 2022.

Digital presentasjon av lokal husflidsaktivitet
Vest-Agder Husflidslag og husflidskonsulent Kathrine 
Gregersen arbeidet for å presentere lokale husflid-og 
håndverkstradisjoner digitalt ved hjelp av film. I løpet av 
landsmøtehelgen fikk deltagerne bli med på Sjølingstad 
Uldvarefabrik, utstillingsåpning på Mandal Museum og en 
snarvisitt innom Tingvatn Fornminnepark. Alle de ni lagene i 
tidligere Vest-Agder ble besøkt, og deltagerne fikk et innblikk i 
deres aktiviteter. Vi tok turen inn i vevstuer, treverksted, smier 
og snekkerverksteder og fikk møte dyktige kurslærere og 
ivrige kursdeltakere som holder håndverkstradisjoner i hevd.

Under landsmøtene er det tradisjon at husflidhåndverkere i 
vertskapsfylket har salgsutstilling. På det digitale landsmøtet 
fikk 4 av håndverkerne presentere seg og sine produkt i 
en egen film. Vi fikk også et godt innblikk i Ungdomsrådets 
arbeid og Ung Husflid-aktiviteter. Filmene er lagt åpent ut for 
alle på Norges Husflidslags YouTube-kanal.

Husfliden-butikkene og digitalt broderikurs
Det er to Husfliden-butikker i vestre del av Agder; Husfliden 
Kristiansand og Husfliden Mandal. Begge er eid av Mandal 
Husflidslag. Butikkene har i en årrekke hatt stort fokus på 
rekonstrueringa av draktdeler og nye drakter. Det er systuer 
på begge avdelingene og de har til en hver tid lærlinger i 
Bunadstilvirkerfaget. Husfliden-butikkene samarbeider tett 
med den frivillige delen av organisasjonen, og legger til rette 
for kursvirksomhet både innen bunad og for å lære opp nye 
bunadslærere.

I en av filmene fikk vi komme inn på systua på Husfliden i 
Mandal og høre historien om den nye mannsbunaden som 
akkurat er ferdig rekonstruert etter 6 års arbeid. Det er rike 
tradisjoner for ullbroderi i regionen og det er mulighet for 
å velge mellom et utall ulike mønster på sjal og forklær. 
Deltagerne fikk lære om ullbroderitradisjonen, de ulike 
mønstrene og litt om materialer og teknikk. 

I forbindelse med dette var alle deltagerne på landsmøtet 
invitert til en digital workshop i broderi, der de fikk mulighet 
til å prøve seg på bunadsbroderi. Materialpakker ble sendt ut 
til alle deltakerne på forhånd, og det ble brodert med stor iver 
hele helgen.

Neste landsmøte finner sted i Bergen 10.-12. juni 2022, og 
Hordaland Husflidslag er vertskap.
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Over: Styreleder Barbro T. Storlien åpnet 
det digitale landsmøtet. Sambrodering av 
bunadsbroderi. Direktesending ut til alle 
delegater. Flere fylkeslag satt sammen i 
egne lokaler og hadde en sosial helg til 
tross for at hele landsmøtet ikke kunne 
møtes fysisk. Til venstre: Bak kulissene på 
landsmøtet. Foto: Ola Dybendal. 
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Vi skal fremstå som en faglig sterk 
frivillig organisasjon som spiller 
en viktig rolle for norsk kulturarv, 
kulturliv og lokalmiljø

Norsk Husflid
Norsk Husflid er det største magasinet om husflid og 
håndverk i Norge. I de over 50 årene som Norges Husflidslag 
har utgitt bladet, har målet vært å nå ut til leserne med 
artikler, reportasjer og meningsytringer som inspirerer, 
informerer og engasjerer. Norsk Husflid skal gi fagkunnskap 
og motivere leserne til å skape selv. Direktør i Norges 
Husflidslag, Marit Jacobsen, er ansvarlig redaktør og Berit 
Solhaug er redaktør. Bladet finansiers over driftsbudsjettet. 

Alle voksne medlemmer i Norges Husflidslag mottar bladet 
fem ganger i året. I tillegg har bladet noen rene abonnenter, 
og det selges i løssalg i de fleste Husfliden-butikkene. Det 
totale opplagstallet er ca. 22 000. Nytt fra 2021 er at alle 
medlemmer nå kan lese magasinet digitalt på innlogget 
område på husflid.no. 

Hvert nummer av Norsk Husflid har et tema. Den økte 
bevisstheten om klimakrisen og Norges Husflidslags 
satsningsområde «Holdbart», med alt det innebærer av 
fikselaug og reparasjonstips, preger bladet i 2021. Det første 
nummeret gikk sterkt ut med tema «FNs bærekraftsmål 
og håndverket» og hadde blant annet en reportasje fra 
«fikselaugets vugge», nemlig Kristiansand. I nummer to var 
tema «Agder» i forbindelse med det digitale landsmøtet 
som ble holdt der, mens nummer tre tok for seg begrepet 
«Folkekunst». «Tre» var tema for nummer fire og presenterte 
blant annet håndverkere og designere som framsnakker 
det utskjelte materialet furu, mens nummer fem avsluttet 
årgangen med «Drakt», der både det samiske, bunaden og 
haute couture ble omtalt. 

NUMMER 3 - 2021
Pris 130,-

FOLKEKUNST

ET KULTURMAGASIN OM HUSFLID OG HÅNDVERK

NORSK
HUSFLID

ET KULTURMAGASIN OM HUSFLID OG HÅNDVERK

NORSK
HUSFLID

Nummer 1 - 2021
Pris 130,-

FNs BÆRE-
KRAFTSMÅL OG 
HÅNDVERKET
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Vi skal være en åpen organisasjon 
og legge til rette for inkluderende 
møteplasser

Det jobbes aktivt og kontinuerlig med å legge til rette for 
kurs og aktiviteter som rommer alle, uavhengig av alder, 
kjønn, geografi og bakgrunn. Ung Husflid-sommerskoler og 
Fikselaug, som er drop-in og gratis, kan særlig nevnes.

Husflidsdagen
På Husflidsdagen står organisasjonen samlet for å vise hva 
husflid er, med aktiviteter og arrangementer over hele landet. 
Dagen blir arrangert den første lørdagen i mai. Husflidsdagen 
ble markert i lokallag, hos håndverkere og butikker, og tross 
lokale restriksjoner hadde lag og medlemmer klart å holde 
husflidsaktiviteten i gang. Det var stort engasjement i form 
av Fikselaug, bunadsparader, quiz, turløyper, spikking for 
barn, digitale kurs og åpne håndverkerverksteder. De fleste 
aktivitene ble holdt utendørs. I forbindelse med Husflidsdagen 
arrangerte Norges Husflidslag også en inspirasjonskveld for 
lokallag, to fagwebinarer med materialkunnskap som tema; 
Tekstiler og miljø og Tre og miljø, samt en temakveld hvor man 
lærte å lage plantestativ som livesending på Facebook.

Demokratiske prosesser 
Alle betalende medlemmer har fra fylte 14 år rett til å stemme 
ved årsmøter og være med i et fylkes-og lokallagsstyre. De 
har på denne måten stor mulighet til å påvirke organisasjonen 
og dens praktiske arbeid. Medlemmer under 14 år skal ha 
mulighet til å påvirke organisasjonen og lagets virksomhet 
gjennom andre kanaler. Dette er nedfelt i vedtektene på 
alle nivåer og er en forutsetning for at vi skal kunne motta 
offentlig tilskudd fra bl.a. Barne-og familiedepartementet.

Vi skal styrke synliggjøring og 
formidling i digitale kanaler 

Våre kanaler
Norges Husflidslags egne kanaler:
• Nettsidene husflid.no, unghusflid.no og bunadbruk.no
• Norges Husflidslag på Facebook, Instagram og YouTube
• Holdbart på Facebook
• Ung Husflid på Facebook og Instagram
• Husflidskonsulentenes egne Facebook-sider
• Facebook-gruppa Sløyden

Profiler hvor vi deler på ansvaret for publisering:
• Bunadbruk på UNESCO-lista på Facebook og Instagram
• European Craft Organization på Facebook
• Nordic Craft Week på Facebook

Innholdet i de ulike kanalene blir tilpasset organisasjonens 
målgrupper; barn, ungdom, voksne, nybegynnere, 
viderekomne og fagfolk. Det deles nyttig informasjon, 
inspirasjon og fagstoff for alle som er interessert i håndverk 
og husflid. Målet er å kunne gi enda flere mer kunnskap 
om ulike håndverksteknikker, og synliggjøre arbeidet og 
kulturarven som ligger i bunn.

Oppdatering av nettsiden
I starten av desember skiftet husflid.no utseende, og ble 
oppdatert med nytt design og oppdaterte funksjoner. 
Arbeidet med ny nettside startet i februar 2020, og har 
vært en omfattende prosess, med mange ansatte involvert 
i arbeidet. Vi tok også i bruk et helt nytt medlemssystem. 
Nettsiden har fått en forbedret Min side, hvor medlemmer kan 
redigere egen informasjon, se status for eget medlemskap 
og tillitsverv, laste ned medlemsbevis, se oversikt over 
kurspåmeldinger, samt lese tidligere utgaver av Norsk Husflid. 
Målet med de nye nettsidene er å skape et bedre verktøy 
for organisasjonens tillitsvalgte, god kommunikasjon til våre 
medlemmer og være en relevant fagkilde for medlemmer og 
andre interesserte.

Mange lokallag markerte Husflidsdagen med aktiviteter utendørs. 
Suldal Husflidslag demonstrerte plantefarging og spinning 
av garn på torget, mens Levanger Husflidsforening hadde 
strikketreff med god avstand.
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Digitalutstillingen Håndkraft
Håndkraft er en digital utstilling med 24 husflidhåndverkere 
fra Innlandet. Gjennom foto og film dokumenterer den 
håndverkere i arbeid og gir et innblikk i deres hverdag. 
Publikum får mulighet til å komme tett på det profesjonelle 
kultur-og husflidhåndverket i Innlandet. Det er en sniktitt inn i 
håndverkernes verksteder og atelierer, og en presentasjon av 
mange forskjellige håndlagde produkter. 

Utstillingsåpningen var i oktober og ble avholdt digitalt. 
Den ble åpnet av Kjerstin Lundgård, leder av hovedutvalg 
for kultur, Innlandet fylkeskommune, og kultur- og 
likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Håndkraft ble 
organisert av Husflidhåndverkerne Innlandet ved Kari Rudi, og 
støttet av Innlandet Fylkeskommune. 

Håndkraft ligger tilgjengelig på husflid.no/handkraft  
og Norges Husflidslags YouTube-kanal.

Et utvalg bilder fra utstillinga Håndkraft. Tredreiing med Rolf 
Magne Berget, bunadsøm utført av Mariann Hagen Tømterud, 
keramiker Esther Schenker i arbeid, og skinnfelltrykk med 
Britt Solheim. Fotograf: Andreas Nilsson, Nilsson Cinematics.
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Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)
SKT er det tredje største studieforbundet i Norge med 
45 medlemsorganisasjoner. Norges Husflidslag er den 
største medlemsorganisasjonen og samarbeider tett med 
studieforbundet både faglig, organisatorisk og politisk. Dette 
gjelder bl.a. de modulbaserte opplæringene innen bunad og 
vev, Fagdagane i bunad og folkedrakt, kurslærerkursene, 
TREseminaret og arbeidet med å få Bunadbruk i Norge på 
UNESCOs lister over representativ immateriell kulturarv. 
Representanter fra SKT deltar på våre sentrale arenaer og på 
møteplasser i fylkene. På digitalt årsmøte i mai var Norges 
Husflidslag representert, og Marit Jacobsen ble valg inn som 
styreleder for perioden 2021-2023. Linda Thiis ble valgt inn 
som varamedlem for to år i 2020. 

Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
VOFO er paraplyorganisasjonen for alle studieforbundene. 
NHs tillitsvalgte eller ansatte er godt representert i de 
regionale VOFO-styrene. Marit Jacobsen er styremedlem. 
Solveig T. Grinder sitter i et av utvalgene som drøfter 
utdanningspolitiske saker som gir råd til styret i VOFO. 

Norges Kulturvernforbund
Kulturvernforbundet er en paraplyorganisasjon for en rekke 
organisasjoner innen kulturvernfeltet, hvor NH er blant 
medlemmene. Generalsekretærene i organisasjonene møtes 
månedlig for informasjonsutveksling og samordning av 
faglig, politisk og praktisk arbeid. NH deler kontorlokaler med 
forbundet og en rekke av de andre medlemsorganisasjonene 
under fellesskapet Kulturvernets hus. 

Kulturvernforbundet er sekretariat for de årlige 
Kulturminnedagene, som i 2021 hadde tema «Dialog». 
Kulturarvkonferansen i september hadde fokus på 
engasjement, samarbeid og mangfold. Her deltok 
husflidskonsulent Brita R. Åmot, med foredraget «Ung 
Husflid — Hvordan kan barn og ungdom få være med å 
påvirke egen aktivitet i organisasjonen?» og Vågå Husflidslag 
og Studieforbundet kultur og tradisjon med «På norsk»-
eksempel på hvordan et lokalt Husflidslag kan gjøre en 
forskjell i inkluderingsarbeid.

Kulturalliansen
Kulturalliansen er en nasjonal sammenslutning av 
frivillige kulturorganisasjoner. Målet for alliansen er å 
være en samlet stemme for kulturfrivilligheten for å 
bedre rammebetingelsene og sikre gode lokaler for 
frivillige kulturorganisasjoner. Marit Jacobsen var leder av 
valgkomiteen, og deltok på årsmøtet i april. Kjærsti Gangsø 
ble valgt som styreleder for ett år. Solveig T. Grinder og Tone 
Sjåstad deltok på medlemsmøtet i november. 

Nettverk, representasjon og samarbeid

Frivillighet Norge
Frivillighet Norge jobber med rammebetingelsene for frivillige 
organisasjoner og for å utvikle frivillighetspolitikken i Norge. 
Ida Holmin deltok med et foredrag om Mangfoldsplakaten 
på Norges Husflidslags samling for ansatte i april. Marit 
Jacobsen deltok på årsmøte i mai og ved åpningen av 
Frivillighetens år 2022 på Oslo Rådhus i desember. 

Norsk Kulturforum (NOKU)
NOKU er et landsomfattende faglig forum som arbeider for 
å fremme forståelse for kulturlivets plass i samfunnet, med 
kommuner, fylkeskommuner, og enkelte organisasjoner 
som medlemmer. De kårer årets kulturkommune. NOKU 
samarbeider med Kulturalliansen om å få gjennomført 
kartlegging av lokaler som brukes til kultur i kommunen. De 
arrangerte Kulturytring Drammen sammen med Drammen 
kommune, hvor husflidskonsulentene i Viken, Linda Thiis og 
Reidunn Horgen deltok.

Norges Vel
NH er medlem av Det kgl. Selskap for Norges Vel, som arbeider 
for livskraftige lokalsamfunn med allsidig næringsliv og gode 
sosiale og kulturelle tilbud nasjonalt og i utvalgte sam-
arbeidsland. NH deltok ikke på representantskapsmøte i 2021.

Landsrådet for Norges Barne-og 
Ungdomsorganisasjoner (LNU) 
NH er ikke medlem av LNU, da dette krever en større 
andel medlemmer under 30 år, men har i flere år 
benyttet tilskuddsordninger de forvalter til større 
kulturtiltak. Ordningene er nå endret slik at det bare er 
medlemsorganisasjoner som kan søke om slike midler. NH 
har søkt om assosiert medlemskap, også for å kunne delta 
på møter og kurs i regi av LNU, men resultatet av denne 
søknadsprosessen er ikke avklart. Tilskudd fra ordningen 
Herreløs arv er tilgjengelig for NH, og den ble benyttet i 2021. 

NHO
Norges Husflidslag er medlem av arbeidsgiver-foreningen 
NHO Handel og Service og har gjennom NHO tariffavtale med 
fagorganisasjonen Negotia. 

Norsk institutt for bunad og folkedrakt
Instituttet er nasjonalt kompetansesenter som jobber 
med dokumentasjon, forsking og formidling av bunad og 
folkedrakt. NH har et løpende samarbeid med instituttet om 
de årlige Fagdagane i bunad og folkedrakt, og i arbeidet med 
å få Bunadbruk i Norge på UNESCOs liste over representativ 
immateriell kulturarv.
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Sparebankstiftelsen DNB
Sparebankstiftelsen DNB har gjennom flere år vært en 
viktig økonomisk samarbeidspartner. Stiftelsen vil gjerne 
ha ideer og innspill til prosjekter og tiltak. De har invitert til 
ideutvekslingsmøter og tar imot NHs forslag til tiltak og behov 
for finansiering. De prioriterer tiltak rettet mot barn og unge, 
og NH mottok i 2021 støtte til prosjektene «Rundt bålet» og 
«Alt kan fikses» omtalt på side 8 og 9.

Dyrsku’n i Seljord og husflidsutstillingen
NH har en samarbeidsavtale med Dyrsku’n hvor vi er 
faglig ansvarlig for den årlige husflidstevlinga. Dette er en 
tevling både for profesjonelle utøvere og håndverkere i en 
læresituasjon. En av konsulentstillingene er spesielt knyttet 
opp mot dette arbeidet. NH har ansvar for å informere om 
og oppfordre til deltakelse, innhente dommere til juryene i 
de ulike kategoriene og organisere aktiviteter. NH har også 
publikumsaktiviteter som demonstrasjoner bl.a knyttet til 
våre satsingsområder og egne verkstedstasjoner for barn og 
unge. Dyskun’ ble avlyst i 2021.

Løfte håndverket
Løfte håndverket er et nettverk som jobber for å opprettholde, 
styrke og spre kunnskap om tradisjonelle håndverksfag. 
Nettverket ledes av Norsk håndverksinstitutt, og NH er med i 
ressursgruppen som gir råd og innspill til arbeidsprogrammet 
for nettverket. Løfte håndverket arrangerer to seminarer i 
året. Tema for 2021 Håndverk på museum, og Holdbarhet 
og Bærekraft. På sistnevnte presenterte husflidskonsulent 
Arild Larsen satsingen Holdbart, hvor målet er å heve 
tradisjonshåndverkets status og å øke interesse og 
bevissthet rundt materialkunnskap, teknikker, gjenbruk og 
vedlikehold.

Kulturrådet
Norsk kulturråd har ansvar for arbeidet med UNESCO-
konvensjonen for Immateriell kulturarv i Norge. Vi har et 
tett samarbeid om dette og gav i 2021 flere innspill til den 
nasjonale rapporten til UNESCO. 

 

Internasjonalt arbeid

European Craft Organization (ECO)
ECO, tidligere European Folk Art and Craft Federation (EFACF) 
stiftet i 1972, er et nettverk Norges Husflidslag for tiden 
leder ved Solveig T. Grinder. NH er da også sekretariatet for 
nettverket. I oktober ble generalforsamlingen avholdt som 
et digitalt møte, da det ikke var mulig å gjennomføre det 
planlagte møtet i Østerrike. Her deltok Solveig T. Grinder og 
Marit Jacobsen. Norges Husflidslag fortsetter som sekretariat 
for ECO i perioden 2021-2024. Endringene i nettverket med 
oppdatere vedtekter og formålsparagraf og nytt navn ble 
vedtatt på generalforsamlingen. ECO er 50 år i 2022 og det 
er planlagt større aktivitet på Facebook-siden og et felles 
arrangement i løpet av året.

Nordens Husflidsforbund 
Forbundet ble stiftet i 1927 og består av landene i Norden, 
samt Estland: syv land til sammen. Det avholdes ett årlig 
møte. I 2021 ble dette gjennomført digitalt. Formannskapet i 
Husflidsforbundet ble overlevert fra Sverige til Norge, Norges 
Husflidslag har dette i perioden 2021-2024. Fra NH deltok 
Marit Jacobsen og Solveig T. Grinder. Møtet var en nyttig arena 
for utveksling av informasjon og til å fatte felles beslutninger 
bl.a knyttet til Nordic Youth Camp og Nordic Craft Week. 

Nordic Youth Camp som skulle arrangeres i Danmark 
sommeren 2021 ble avlyst av smittevernhensyn, men 
planlegges å kunne gjennomføres juli 2022.

Nordic Craft Week er en Facebook-basert kampanje i 
september hvert år. Tema i 2021 var «Hands on» og alle 
de syv landene presenterte sine tema ved film, artikler 
eller webinar, i tillegg til en rekke lokale aktiviteter i samme 
periode. Norges Husflidslag fremhevet spesielt arbeidet med 
Ung Husflid og verdien av å dele kunnskap og skaperglede 
med nye generasjoner. Det ble publisert en artikkel i 
forbindelse med dette på nettsiden Safeguarding Practices: 
Good Practice from Norway: Folk art and craft groups for 
youth. Det ble også arrangert et webinar sammen med 
finske Taito hvor vi belyste temaet bunadbruk gjennom yrket 
bunadtilvirker og som immateriell kulturarv. Barbro Storlien 
hadde innlegg om sin vei inn i bunadtilvirkeryrket og Camilla 
Rossing oppsummerte innleggene og refleksjonene. Det 
deltok over 90 personer på webinaret som var på engelsk.

Internasjonale forespørsler
Høsten 2021 tok Norges Husfildslag i mot en 
gruppe med instruktører fra tre forskjellige polske 
voksenopplæringsorganisasjoner. Dette var et samarbeid 
med Studieforbundet kultur og tradisjon og den polske 
organisasjonen FAIE (Foundation of Alternative Educational 
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Initiatives). De ti instruktørene deltok på og holdt selv 
korte kurs i håndverksteknikker, dette ble gjennomført i 
lokalene til Asker Husflidslag. De fikk også en gjennomgang 
av drift av et større lokallag, de besøkte VOFO, fikk info om 
Norges Husflidslags opplæringsaktiviteter og de besøkte 
Norsk Folkemuseum. Studiebesøket ble finansiert gjennom 
Erasmus+ ordningen og for Norges Husflidslag er det 
verdifullt å motta og dele kunnskap med utenlandske 
voksenopplæringsorganisasjoner.

Michelangelo Foundation for kreativitet og håndverk er 
en privat, internasjonal sveitsisk stiftelse. Deres formål 
er å løfte frem tradisjonelle håndverk av ypperste kvalitet 
gjennom tradisjonelle og helt moderne uttrykk. De jobber 
for å koble håndverk og design gjennom flere tiltak og 
tilbyr partnerskapsavtaler med frivillige organisasjoner for 
markedsføring av håndverkere gjennom deres nettsider 
«Homo Faber guide». Norges Husflidslag inngikk avtale om 
dette høsten 2021. For mer info: michelangelofoundation.org

Norges Husflidslag mottar relativt jevnlig forespørsler om 
prosjektsamarbeid fra både EØS-og EU-finansierte prosjekt. 
Mange av disse kunne vært relevante, men henvendelsene 
kommer ofte med altfor korte tidsfrister. 

UNESCO
UNESCO er FNs organ for kultur-og utdanningssamarbeid, og 
Norges Husflidslag er akkreditert som ekspertorganisasjon 
innen UNESCO-konvensjonen for vern av immateriell 
kulturarv. Norges Husflidslag er aktivt involvert i Kulturrådets 
arbeid med å implementere konvensjonen i Norge. UNESCO 
arrangerte kun digitale møter i 2021 og Norges Husflidslag, 
ved Linda Thiis, deltok på deler av dette. Søknadene til listene 
knyttet til konvensjonen for immateriell kulturarv er under 
revisjon og dette er et viktig arbeid å følge med på. Det ble 
også organisert digital samling i nettverket ICH-NGO Forum 
(Intangible Culture Heritage).

Det har også vært avholdt digitale møter i regi av The Nordic 
and Baltic Network on Intangible Cultural Heritage. Linda Thiis 
og Solveig T. Grinder har deltatt på disse møtene.

Det norske instruktørnettverket for immateriell kulturarv har 
kun hatt digitale møter i løpet av året, Norges periodiske 
rapport til UNESCO har vært tema på flere av møtene og 
Norges Husflidslag har i to omganger gitt Norsk Kulturråd 
innspill til innholdet i denne. Det planlegges et fysisk samling 
våren 2022, Solveig T. Grinder er med i planleggingsgruppen 
for dette.

Det er utfordrende og gøy å lage ting med hendene, og siden 2008 er 
over 100 Ung Husflid-grupper etablert i husflidslag rundt om i landet. 
Ikke bare er det morsomt og gir mestring å få leke med materialer, 
prøve ut teknikker og lære å bruke verktøy; når barn og ungdom får 
lære praktisk husflid og håndverk, holdes det samtidig liv i verdifull 
håndverkskunnskap. Dette er bakgrunnen for at Ung Husflid er 
trukket frem som et godt eksempel på videreføring av kunnskap og 
kulturarv på nettstedet Safeguarding Practices. Artikkelen om Norges 
Husflidslags arbeid med barn og ungdom, nordisk samarbeid og 
felles kulturarv kan leses på safeguardingpractices.com.
Foto: Ringspill av husflidskonsulent Annie Eikenes. Nordisk 
Håndverksleir av Hanne Kjersti S. Iversen.
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Norges Husflidslags virksomhet er finansiert gjennom 
årlige statlige tilskudd fra Kulturdepartementet, fra Barne-
og familiedepartementet via Fordelingsutvalget, fra 
Kulturdepartementet via Studieforbundet kultur og tradisjon 
og fra fylkeskommunene. Medlemskontingenten er i tillegg 
til statlige driftstilskudd vår største inntektspost. Det søkes 
også hvert år om prosjektmidler fra Landsrådet for Norges 
barne-og ungdoms-organisasjoner (LNU), Sparebankstiftelser 
og andre ulike fond. 

Kulturdepartementet
2021 var første året vi hadde egen post på statsbudsjettet. 
Tidligere har vi fått driftstilskudd via Norsk Kulturfond, 
Kulturrådet. Tilskuddet for 2021 hadde en liten økning på cirka 
2 prosent fra 2020. 

Tilskudd fra Barne-og familiedepartementet 
(BUFDIR)

NH mottok kr. 950.000 til barne-og ungdomsarbeid på 
bakgrunn av antall medlemmer under 26 år og Husflidslag 
med medlemmer i denne aldersgruppen. Dette er omtrent på 
samme nivå som i 2020.

Fylkeskommunene
I de fleste fylker har vi et nært samarbeid med 
fylkeskommunen. De bidrar med tilskudd til arbeidet både i 
de profesjonelle og frivillige delene av organisasjonen. Noen 
steder er det konkrete oppdrag lagt til konsulenten, som f. eks. 
opplegg i DKS. Vi har flerårige samarbeidsavtaler med enkelte 
fylker. Samlet tilskudd hadde en liten økning fra 2020.

Bevilget tilskudd til husflidskonsulentens arbeid

Økonomi og finansiering

Fylke Tildelt

Agder 300.000 kr

Innlandet 470.000 kr

Møre og Romsdal 246.960 kr

Troms og Finnmark, Finnmark 130.000 kr

Troms og Finnmark, Troms 250.000 kr

Trøndelag 320.000 kr

Vestfold og Telemark, Telemark 192.900 kr

Vestfold og Telemark, Vestfold 148.600 kr

Vestland, Hordaland 100.000 kr

Vestland, Sogn og Fjordane 170.000 kr

Totalt 2.328.460 kr

Tilskudd til opplæring gjennom 
Studieforbundet kultur og tradisjon
Tilskuddsordningen til voksenopplæring i frivillige 
organisasjoner gjennom studieforbund er fra 2020 
delt mellom to departement: kunnskap og kultur. Vårt 
studieforbund får nå tilskudd fra Kulturdepartementet. 
Norges Husflidslag mottok i 2021 kr. 574.341 i tilskudd til faglig 
arbeid i organisasjonen, studieplanutvikling, skolering internt, 
utviklingsarbeid, kurslærerkurs, med mer.

Medlemskontingent
Kontingent fra medlemmer utgjør i underkant av en 
fjedeldel av egne inntekter, og er en viktig inntektskilde for 
organisasjonen. Landsmøtet vedtar kontingentsatsen og 
fastsetter fordelingsnøkkel mellom sentral-og fylkesledd. 
Fylkeslagets årsmøte fastsetter fordeling mellom fylkes-
og lokallag. Butikkene betaler kontingent med 1 promille av 
omsetningen. Fordelingen av kontingentinntektene står 
omtalt i regnskapet bakerst i årsmeldingen. 

Alle medlemmer i Norges Husflidslag registreres og faktureres 
sentralt. Årlig meldes det inn og ut omtrent 3000 medlemmer. 
Medlemstallet har gått ned i 2021 sammenlignet med 2020 
grunnet situasjonen rundt koronapandemien. Dette har 
påvirket inntektsgrunnlaget med en nedgang på cirka kr. 
700.000. Se note 14: Medlemskontingenter.

Husflidsfondet
Norges Husflidslag opprettet i 1996 Stiftelsen Husflidsfondet. 
Husflidsfondet har som formål å stimulere utvikling av nye 
tradisjonsbaserte produkter. Styret i Norges Husflidslag er 
også styret i Husflidsfondet. Styret har i 2021 hatt to møter. 
Stiftelsens midler brukes til å finansiere tiltak rettet mot 
husflidhåndverkerne.

Husflidsfondet bevilget midler til kampanjen, utstilling og 
stipend og seminar til Holdbart Håndverk-kampanjen. Sum 
tildelt i 2021 var totalt kr. 99.665. Les mer på side 10.

Momskompensasjon
Norges Husflidslag får som frivillig organisasjon 
momskompensasjon gjennom Lotteri-og stiftelsestilsynet. 
Organisasjonen søker om kompensasjon etter en forenklet 
modell, og søker på vegne av alle lokal-og fylkeslag.

I 2021 mottok alle ledd i organisasjonen samlet kr. 4.827.536, 
hvorav kr. 3.216.212 ble fordelt til fylkes-og lokallag. Dette er 
en økning på kr. 148.446 til lagene fra 2020. Det resterende 
beløpet gikk til å dekke sentralleddet sine momsutgifter, 
inkludert 1% i administrasjonstilskudd. 
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Frifondmidler til lokallag med Ung Husflid-
medlemmer
Frifond er en tilskuddsordning som er finansiert av 
overskuddet fra Norsk Tipping og som skal bedre 
de økonomiske rammevilkårene for demokratisk og 
medlemsbasert aktivitet i frivillige organisasjoner. 
Støtten går til kulturaktivitet for barn og unge under 26 
år. Støtteordningen forvaltes av Landsrådet for barne-og 
ungdomsorganisasjoner (LNU).

Størrelsen på tilskuddet regnes ut fra antall medlemmer 
i aldersgruppen under 26 år. Alle lag med minst fem 
medlemmer under Ung Husflid-medlemmer fikk tilskudd. 
14 lokallag som tidligere ikke hadde hatt fem medlemmer i 
aldersgruppen mottok kr. 5000 hver i stimuleringsmidler.

I 2021 fikk Norges Husflidslag kr. 1.188.416 til fordeling. 
Sammen med restbeløpet fra 2020 ble dette fordelt på 114 
lag med et kronebeløp på kr. 618 per medlem. 

Fylke Antall lag Tildelt sum

Agder 7 86.565 

Innlandet 21 191.680 

Møre og Romsdal 4 21.641 

Nordland 4 16.076 

Oslo 3 24.115 

Rogaland 9 105.115 

Troms og Finnmark 4 23.496 

Trøndelag 11 73.580 

Vestfold og Telemark 7 54.412

Vestland 21 187.970 

Viken 23 403.765 

Totalt 114 1.188.416

Fordeling av midler Tildelt (kr)

Tildelt 1.348.974 

Administrasjon 5% 59.358

Stimuleringsmidler 70.000 

Fordelt til lagene etter medlemstall 1.258.415 

Overføres til 2022 31.200

Det vises til styrets melding og regnskap bakerst i 
årsmeldingen for en mer detaljert oversikt over økonomien.

Frifondmidler til lokallag med Ung Husflid-medlemmer 
fordelt etter fylke

Fra toppen: Spinnvill veke på Romsdalsmuseet. Foto: Randi Hole. 
Spikking i Østensjø Husflidslag. Foto: Inger Hallan.
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Norges Husflidslag ledes av et styre på syv personer, 
bestående av leder og fem medlemmer valgt av landsmøtet, 
ett medlem valgt blant de ansatte, samt tre varaer og 
personlig vara for de ansattes representant. Styret velges på 
landsmøte som normalt arrangeres annethvert år. 

Styre valgt på landsmøte 2020
• Leder: Barbro Tronhuus Storlien
• Nestleder: Agnete Sivertsen
• Styremedlemmer: Inger-Lise Brøto Totland, Sissel Bjørøen, 

Gro Staal Martinsen, Camilla Åmot Aarhaug (til oktober 2021)
• Ansattrepresentant: Arild Larsen
• 1. vara: Ellen Holtan Folkestad
• 2. vara: Merete Mattsson
• 3. vara: Edmund Bull-Sveen
• Vara for de ansatte: Linda Thiis

• Valgnemd: Berit Rønningen, Anne Juveli Ludvigsen, Gry 
Marie Grindbakken og Berit Lindquister. 

• Revisor: Erik Olsen, RSM Norge ble gjenvalgt som revisor.

Camilla Åmot Aarhaug gikk ut av styret medio oktober 2021 
da hun gikk inn i et engasjement som Husflidskonsulent i 
Sør-Trøndelag.

Styret har hatt åtte møter og behandlet 48 saker. Direktør i NH 
er styrets sekretær. 

Styre, fagråd og arbeidsutvalg

Fremste rad: Gro Staal Martinsen, Barbro Tronhuus Storlien, Inger-
Lise Brøto Totland. Andre rad: Ellen Holtan Folkestad og Agnete 
Sivertsen. Tredje rad: Camilla Åmot Aarhaug og Arild Larsen. 
Bakerste rad: Merete Mattsson og Edmund Bull-Sveen.

Fagråd
Norges Husflidslag har hatt tre fagråd, for vev & tekstil, bunad 
& folkedrakt, og tre & metall.

Fagrådene skal
•  Bistå styret og ansatte i fornyelse og synliggjøring av 

fagfeltene.
•  Bidra med forslag til tiltak som Norges Husflidslag kan 

eller bør gjennomføre, men skal ikke selv ta initiativ til eller 
gjennomføre tiltak.

•  Holde seg godt orientert om fagfeltet og gi faglige råd 
og innspill internt i Norges Husflidslag innen opplæring, 
næring og synliggjøring jfr. den strategiske planen. Dette 
gjelder også i politiske prosesser som f.eks. høringssaker.

Fagrådene skal ha kompetanse og nettverk innen
• Utdanning og opplæring, både offentlige systemer og 

studieforbund/organisasjons egne.
• Næring og næringsutvikling for medlemsbutikkene, 

håndverk eller annen relevant virksomhet.

Organisering 
• Rådene består av ett medlem fra styret, to eksterne og 

to ansatte. Oppnevningsperiode er maks 4 år for eksterne 
medlemmer

• Møtefrekvens 3, maks 4 fysiske dagsmøter per år 
• Administrasjonen har ansvar for oppnevning av eksterne 

medlemmer, gjerne etter forslag fra styret, og organiserer 
ansatte knyttet til rådene. Styret oppnevner sine 
representanter.

Fagråd i bunad og folkedrakt
Barbro Storlien, Styreleder i Norges Husflidslag
Hege-Therese Nilsen, Husflidskonsulent i Hordaland
Karin-Johanne Ness, Husflidskonsulent i Nordland
Anne Mari Kleppen, Romsdalsmuseet
Marianne Lakselv, Norsk Flid Husfliden Tromsø

Fagråd i vev og tekstil
Randi Hole, Husflidskonsulent i Møre og Romsdal
Maaike Halbertsma, Husflidskonsulent i Finnmark
Berit F. Rasmussen, Husflidskonsulent i Rogaland
Camilla Åmot Aarhaug, Husflidskonsulent i Sør-Trøndelag
Veronika Glitsch, Førsteamanuensis ved Universitetet i 
Sørøst-Norge

Fagråd i tre og metall
Arild Larsen, Husflidskonsulent i Hedmark
Thomas Aslaksby, Håndverker/Skimaker
Knut Olav Dokken, Dokken Atelier og Kunstsmie
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Arbeidsutvalg for fylkeslag
Fylkeslederne i Norges Husflidslag har et arbeidsutvalg 
bestående av fire medlemmer som fremmer saker fra 
fylkeslag og medlemmer til Norges Husflidslags styre eller 
administrasjon, samt deltar i planlegging og gjennomføring 
av fylkesledersamlinger. 

Arbeidsutvalget består av:
• Ann Tove Rønning, Trøndelag Nord
• Nomi Nilsen, Troms
• Astrid Marie Engeli, Vest-Agder
• Paula Midtbø, Sogn og Fjordane

Foto

Arbeidsutvalg for Husflidhåndverkerne
Norges Husflidslag jobber med å bedre rammebetingelsene 
for næringsutøvere i husflidhåndverk. Dette gjøres blant 
annet gjennom vårt samarbeid med Arbeidsutvalget for 
Norske Husflidhåndverkere (AU). AU er et utvalg som skal 
koordinere saker fra fylkeshåndverkerlag og medlemmer, 
og fremme disse mot leder for Team Næring eller styret i 
Norges Husflidslag. AU behandler primært saker angående 
tiltak i Strategisk plan, vedtekter og kriterier for Norske 
Husflidhåndverkere. 

Utvalget velges av og blant medlemsgruppa 
husflidhåndverkere etter innstilling fra styret. 

Arbeidsutvalget består av: 
• Merete Mattsson, Nordland
• Ingrid Kristine Lund, Vestfold
• Lise Skoug Obel, Innlandet (vara)

Fire av 12 folkekunststipender ble i 2021 tildelt medlemmer i Norske Husflidhåndverkere. Fra venstre: Arbeider av Lise Skoug Obel, Ann Therese Ekeren 
Skari, Gry Marie Grindbakken og Mona Lund-Riise Løkting. Foto: Håndverkerne selv.
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Oversikt per 31.12.21
Marit Jacobsen, Administrerende direktør

Kurt Bohmann, Leder fellestjenester

Solveig T. Grinder, Seniorrådgiver,  
utdanning/internasjonalt arbeid 90%

Marianne Ottershagen, Regnskap/lønn, 40%

Hillevi Strandabø, Regnskap/controller

Tone Sjåstad, Kommunikasjonskonsulent

Louisa Bond, Kommunikasjonsmedarbeider, engasjement

Ola Dybendal, Medlemsservice 

Anne Langmoen, Medlemsservice/salg

Kristoffer Oftedal, Medlemsservice/nettsupport 20%

Berit Solhaug, Redaktør, Norsk Husflid

Agathe A. Lauvdal, Husflidskonsulent Agder, fra 26. september

Anne Guri Gunnerød, Husflidskonsulent Akershus,  
frem til 31. mars

Arild Larsen, Husflidskonsulent Hedmark, 
teamleder for Næring fra 1. juli

Annie Eikenes, Husflidskonsulent Vestfold

Berit F. Rasmussen, Husflidskonsulent Rogaland,  
teamleder for Synliggjøring og organisasjon

Brita Rusten Åmot  Husflidskonsulent Oppland

Camilla Åmot Aarhaug, Husflidskonsulent Trøndelag sør,  
fra 20. oktober 

Elin Gilde Garvin, Barne-og ungdomskonsulent,  
teamleder for Ung Husflid

Evelyn Utigard, Husflidskonsulent i Telemark, 80%,  
fra 1. august

Hege Therese Nilsen, Husflidskonsulent Hordaland

Kari Westergaard, Husflidskonsulent Trøndelag, nord. 
Prosjektleder Holdbart, til 1. november

Karin-Johanne Ness, Husflidskonsulent Nordland

Kathrine Gregersen, Husflidskonsulent Agder, til 30. sept., 
Teamleder for Næring, til 30. juni.  
Prosjektleder Alt kan fikses, 50%, fra 1. september

Kristine Fornes, Husflidskonsulent Oslo, 50%

Linda Thiis, Husflidskonsulent Viken,  
teamleder for Opplæring 

Maaike Halbertsma, Husflidskonsulent Finnmark, 80%

Magnhild Runde, Husflidskonsulent Sogn og Fjordane

Margrethe Ballo, Husflidskonsulent Troms, fra 1. mai

Petra-Mari Linaker Husflidskonsulent Troms, til 31. mai

Randi Hole, Husflidskonsulent Møre og Romsdal 

Reidunn Lien Horgen, Husflidskonsulent Telemark, til 31. mars 
Husflidskonsulent Viken, fra 1. april 

Sidsel Skjelfjord, Husflidskonsulent Trøndelag sør, til 8. okt.

Ansatte og drift

Husflidskonsulentene
Husflidskonsulentene er vår fagstab som bidrar til faglig 
utviklingsarbeid for organisasjonen som en helhet. De 17 
husflidskonsulentene har sin daglige arbeidsplass i fylkene, 
men er alle sentralt ansatt. De har en nøkkelrolle i samarbeid 
mellom lokal-og fylkeslag, håndverkere, butikker, museer, 
fylkeskommuner, med flere. Konsulentene er med på å 
motivere lokallagene til å skape lokale arenaer med kurs 
og aktiviteter og veileder om støtteordninger, aktiviteter og 
aktuelle tema. Organisasjonen har via husflidskonsulentene 
et mangeårig samarbeid med alle landets fylkeskommuner. 
Konsulentene er delt inn i team, hvor de jobber spisset med 
saker innenfor de ulike områdene i strategisk plan.

Team Opplæring
Linda Thiis, leder. Randi Hole, Reidunn Lien Horgen, Maaike 
Halbertsma, Anne Guri Gunnerød, Agathe Askeland Lauvdal.

Team Næring
Kathrine Gregersen, leder til 30. juni. Arild Larsen, leder fra 
1. juli. Synøve Eriksen Vadøy, Hege-Therese Nilsen, Sidsel 
Skjelfjord, Evelyn Utigard.

Team Synliggjøring og organisasjon
Berit F. Rasmussen, leder. Petra-Mari Linaker, Randi Breiset, 
Kari Westergaard, Margrethe Ballo.

Team Barn og unge
Elin Gilde Garvin, leder. Brita Rusten Åmot, Kristine Fornes, 
Annie Eikenes, Karin-Johanne Ness, Magnhild Runde.

Holdbart, arbeidsgruppe for satsingsområde
Kari Westergaard, prosjektleder. Kathrine Gregersen, Arild 
Larsen, Tone Sjåstad, Reidunn Lien Horgen. 

Medalje for lang og tro tjeneste
Randi Hole (t.v.), Solveig T. Grinder (t.h.) og Anne Guri 
Gunnerød (ikke avbildet) fikk tildelt Norges Vel medalje 
for lang og tro tjeneste etter å ha vært ansatt i Norges 
Husflidslag i mer enn 25 år.
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Fylkesledersamlinger
Samlingene arrangeres vår og høst de årene det ikke 
er landsmøte. De går over en helg, og deltakerne er 
styremedlemmer og eventuelt ansatte fra fylkeslagene. 
Norges Husflidslags styre er godt representert og 
programmet legges opp i samarbeid mellom styret og 
administrasjonen i Norges Husflidslag, og arbeidsutvalget for 
fylkeslederne.

Målet med samlingene er å:
•  Gi tillitsvalgte i fylkeslagene påfyll, kunnskap og inspirasjon 

de trenger for å fylle rollen som leder for et styre i sitt fylke, 
være NHs forlengede arm og god samarbeidspart med 
konsulentstaben.

•  Gi rom for diskusjon om temaer som kan utvikle Norges 
Husflidslag samlet som organisasjon, som vedtekter, 
driftsmodeller, økonomi og politikk.

•  Få tid til samtaler fylkeslederne imellom og å ha det 
hyggelig. Det handler jo om frivillig innsats!

Høstsamling i Asker, 24. oktober 
Tema på samlingen var blant annet Frivillighetens år, rollen 
som tillitsvalgt i et lokal-eller fylkeslag, nye nettsider og 
medlemssystem, strategisk plan 2023-2026, ungdoms plass 
og påvirkning i organisasjonen og saker til landsmøte. Det ble 
informert om prosjektene Rundt bålet og Alt kan fikses.

Norske Husflidhåndverkere
Norske Husflidhåndverkere er vår medlemsgruppe som har 
husflid og håndverk som næring. Opptak av medlemmer 
skjer på to måter: Søkere med svennebrev eller tilsvarende 
utdanning innen relevante håndverksfag tas opp automatisk, 
mens søkere uten relevant utdanning vurderes av en jury. 
Opptak skjer på grunnlag av søkernes produkter og faglige 
nivå. For denne gruppen jobber vi for bedre rammevilkår, 
økte stipend-og støtteordninger som skal gjøre det lettere 
å leve av håndverk, og synliggjøring av den kompetansen 
håndverkerne representerer. 31.12.21 var medlemstallet 138. 

Lokal-og fylkeslag
Lokallagene og deres aktiviteter er den absolutt viktigste 
rekrutteringsarenaen til organisasjonen, og dette er 
avgjørende for medlemstallet. Gjennom arbeid i lokallagene 
er vi tilstede og synlige over hele landet. Mange av lokal-og 
fylkeslagene er også medeiere av husflidsbutikker.

Fylkeslagene er bindeledd mellom Norges Husflidslags 
administrasjon, styre og lokallag, og det er fylkeslag i alle 
regioner. Ledelsen i Norges Husflidslag ved styret eller 
direktør prioriterer å delta på flest mulig årsmøter i fylkene. 
Årsmøtene organiseres ofte over helg og kombineres med 
kurs og foredrag. 

Medlemsgrupper i tall og omtale

Akershus
23 lokallag
Leder: Kari-Anne Mathisen

Aust-Agder
8 lokallag
Leder: Grethe Othilie 
Gullaksen

Buskerud
16 lokallag
Leder: Edmund Bull-Sveen

Finnmark
14 lokallag
Leder: Ane-Marie Hjelm Solli

Hedmark
23 lokallag
Leder: Tom Armand Hansen

Hordaland
23 lokallag
Leder: Gina Blomberg

Møre og Romsdal
27 lokallag
Leder: Anne Juveli Ludvigsen

Nordland
47 lokallag
Leder: Margrete Djupvik

Oppland
23 lokallag
Leder: Ingrid Haugen

Oslo
11 lokallag
Leder: Jeanette Ajer

Rogaland
20 lokallag
Leder: Kristin Borge 
Rasmussen

Sogn og Fjordane
15 lokallag
Leder: Paula Midtbø

Trøndelag Nord
18 lokallag
Leder: Ann Tove Rønning

Trøndelag Sør
25 lokallag
Leder: Anne-Grete 
Thorsteinsen

Telemark
10 lokallag
Leder: Helèn Susann Olsen 

Troms
28 lokallag 
Leder: Nomi Nielsen

Vest-Agder
9 lokallag
Leder: Astrid Marie Engeli

Vestfold
8 lokallag
Leder: Kjersti Rolfsen

Østfold
8 lokallag
Leder: Ellen Kvamsdal
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STYRETS MELDING 2021  

Norges Husflidslag er stiftet i 1910 og er en av Norges eldste og mest tradisjonsrike organisasjoner. 
Kultur- og interesseorganisasjonen har som hovedoppgave å styrke den levende husflidstradisjonen i 
Norge og har 29 ansatte. Hovedkontoret ligger i Oslo, 18 ansatte arbeider ute i fylkene. 
 
Norges Husflidslags visjon er Husflid for framtida. 
 
Strategisk plan for periodene 2019 – 2022 har hatt følgende: 
Visjon  Husflid for framtida 
Verdier  Bærekraft, tradisjon, skaperglede, kunnskap og ferdigheter 
Hovedmål Fremme husflid som levende kultur og næring 
Aktiviteter Ta vare på, formidle og fornye husflidstradisjoner 
 
Arbeidsområdene er opplæring, næringsutvikling samt organisasjonsutvikling og synliggjøring.  Den 
strategiske planen er retningsgivende for all aktivitet i organisasjonen.  
Satsingsområdet for perioden 2019 — 2022 er Holdbart. Med dette satsningsområdet ønsker vi å få 
fram hvordan tradisjonshåndverk og materialkunnskap kan bidra til å gjøre forbruket vårt mer 
ansvarlig, mer bærekraftig.  
 
Styremøte 
Det er avholdt 8 styremøter som har behandlet 48 saker.  
 
Økonomi 
Administrasjonen har lagt fram oppdaterte prognoser på hvert styremøte. 
Kontingentinntekter, offentlige tilskudd og prosjektinntekter er de viktigste inntektskildene. Driftsstøtten 
fra Kulturdepartementet ble økt litt under prisindeksen. Tilskuddene fra fylkeskommunene hadde 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. 

Regnskap 2021 har et negativt resultat på 207.198. Dette skyldes i stor grad lavere medlemsinntekter. 
Mindre aktivitet i medlemslagene, særlig for yngre aldersgrupper pga. pandemien påvirker 
medlemstallet.  Til tross for dette har det vært stor aktivitet hos ansatte, hyppige digitale møter og 
arrangementer og det ble blant annet lagt ned mye arbeid i det digitale landsmøtet i juni. Arbeidet med 
nye nettsider og medlemssystem har også vært svært tidkrevende. Progresjonen hos ekstern 
leverandør har vært utilfredsstillende, og har krevd uforholdsmessig tett oppfølging. Fortsatt er ikke 
løsningene tilfredsstillende og det gjenstår en god del arbeid før forventet resultat er på plass. 

Egenkapital per 31.12.2020 var 5.057.644 mens den per 31.12.2021 er 4.850.446. 

Vi har utgiftsført påløpte kostnader knyttet til ny nettside og medlemssystem først fra 1.desember da 
disse ble tatt i bruk. Kostnadene avskrives over flere år, og når alle funksjoner er på plass vil det føre 
til innsparinger og mer effektiv drift, da sentrale deler av den administrative driften digitaliseres.  Da vil 
vi kunne bruke mer ressurser på faglig arbeid, oppfølging av medlemsmassen, utadrettet arbeid og 
synliggjøring. 
Budsjettunderskudd i 2021 vil dekkes av deler av egenkapital opparbeidet i 2020. Det samme vil 
gjelder i 2022. Arbeid med rekruttering av nye medlemmer samt bedre økonomiske rammebetingelse 
fra fylkeskommunene vil ha sterkt fokus det kommende året. 

Konsekvenser av Covid19  
Organisasjonen har to hovedinntektskilder. Offentlige tilskudd, hvorav ca. halve inntektsbudsjettet er 
driftsmidler fra Kulturdepartement og medlemskontingent. Vi er fra 2021 en egen post på 
statsbudsjettet som normalt legges fram i oktober. Dette skaper relativt god forutsigbarhet, og vi blir 
varslet i minst et år i forkant om det planlegges større endringer. 
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Medlemstallet har hatt en relativt stor nedgang. Særlig i aldergruppen under 26 år. Dette henger i stor 
grad sammen med mindre lokal aktivitet. Organisasjonen har gjennom hele 2021 arbeidet svært aktivt 
med oppfølging av de lokale lagene for å sikre god aktivitet og betalingsvillighet også i årene framover. 
Bruk av digitale medier i formidling og oppfølging har vært intensiv og blir satt stor pris på.  
Regnskapet er lagt fram under forutsetning av fortsatt drift, og styret stadfester at det er slike 
forutsetninger.  

Internt arbeidsmiljø 
2021 har også vært et godt men krevende og spesielt arbeidsår for organisasjonen. De ansatte har 
opparbeidet stor kompetanse på det digitale område og vist både evne og vilje til å håndtere en 
krevende og ganske annerledes arbeidssituasjon gjennom hele året. Uforutsigbarheten med å stadig 
avlyse arrangementer samt i liten grad å møtes som kolleger og samarbeidsparter fysisk, har likevel 
slitt på de ansatte. Da det var mulig å møtes fysisk i sommer og høst, prioriterte vi derfor å bruke en 
del økonomiske ressurser på fellessamlinger for de ansatte for å bygge et godt arbeidsmiljø. Dette har 
også vært viktig da arbeidsstokken er skiftet ut med hele sju nye medarbeidere i løpet av året.  
 
Ledelsen har kontinuerlig fokus på å bygge et godt arbeidsmiljø. Å skape gjensidig tillit og godt 
samarbeidsklima mellom ansatte og ledelsen er sentralt i organisasjonen. Vi har 
medbestemmelsesmøter 5 - 6 ganger per år der verneombud og tillitsvalgte for de ansatte og 
administrativ ledelse deltar. Det er også disse som gjennomfører de årlige lønnsforhandlingene. NH 
har tariffavtale med NHO gjennom fagforeningen NEGOTIA.   
I 2021 har vi hatt en nødvendig gjennomgang og oppdatering av personalhåndboka. 
 
Det blir lagt ned et stort arbeid i kommunikasjon med alle ledd av organisasjonen, mellom ansatte og 
frivillige, mellom næring og ideelt arbeid og mellom kulturarv og næringsvirksomhet.  
 
Sykefraværet har vært 4,35 %. Som et alternativ til å gå av med AFP ved 62 år, kan de ansatte søke 
om 10 % redusert arbeidstid med full lønn. Per 31.12. er det kun 2 ansatte som benytter seg av dette 
tilbudet. Gjennomsnittsaldere i arbeidsstokken er gått betydelig ned det siste året ved rekruttering av 
nye medarbeider og våre ansatte er i alderen 30 – 66 år. Vi har hatt gode prosesser med rekruttering, 
mange kvalifiserte søkere og mener at vi fortsatt har en svært kompetent stab som vi håper å få 
behold i årene framover. De ansatte blir normalt svært lenge i jobben sine og mange slutter først når 
de når pensjonsalder. To medarbeidere har varslet at de ønsker å pensjonere seg i løpet av 2022. 
 
Det har ikke vært personskade i forbindelse med arbeidet eller skade på eiendom.  
Arbeidsmiljøet er kvinnedominert. Ved årsskiftet var det 28 fast ansatte i 26,1 årsverk. Av disse er 3,2 
besatt av menn, hvor av to i ledergruppa. Vi oppfordrer menn til å søke ved nye ansettelser. 
 
Ytre miljø 
Virksomheten omfatter mye reisevirksomhet men har som mål å redusere bruk av forurensende 
transportmidder. For øvrig forurenser den ikke det ytre miljøet. 
 
Oslo,15. februar 2022 
 
Barbro Tronhuus Storlien  Agnete Sivertsen Sissel Bjørøen  Inger Lise Brøto Torland 
Styreleder   nestleder  styremedlem styremedlem 
 
   
Arild Larsen    Gro Staal Martinsen Ellen Holtan Folkestad 
styremedlem    Styremedlem  styremedlem   
 
 
 
Marit Jacobsen 
direktør  
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THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
AUDIT | TAX | CONSULTING

RSM Norge AS is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an
independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

RSM Norge AS er medlem av/is a member of Den norske Revisorforening.

RSM Norge AS

Ruseløkkveien 30, 0251 Oslo
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Til årsmøtet i Norges Husflidslag

Uavhengig revisors beretning

Konklusjon

Vi har revidert Norges Husflidslags årsregnskap som viser et negativt aktivitetsresultat på kr 207 198.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, aktivitetsregnskap for regnskapsåret avsluttet per
denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening

 oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og
 gir årsregnskapet et rettvisende bilde av organisasjonens finansielle stilling per 31. desember 2021, og

av dens resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler
og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International Standards on
Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er beskrevet nedenfor under
Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er uavhengige av organisasjonen slik det
kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional Accountants (inkludert internasjonale
uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene),
og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er
etter vår vurdering tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Øvrig informasjon

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for informasjonen i årsberetningen og annen øvrig informasjon
som er publisert sammen med årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter informasjon i årsrapporten bortsett fra
årsregnskapet og den tilhørende revisjonsberetningen. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor dekker verken
informasjonen i årsberetningen eller annen øvrig informasjon.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese årsberetningen og annen øvrig
informasjon. Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom årsberetningen, annen
øvrig informasjon og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet,
eller hvorvidt informasjon i årsberetningen og annen øvrig informasjon ellers fremstår som vesentlig feil. Vi har
plikt til å rapportere dersom årsberetningen eller annen øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har
ingenting å rapportere i så henseende.

Ledelsens ansvar for årsregnskapet

Ledelsen er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll den
finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken
som følge av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til organisasjonens evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors beretning
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Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en
revisjon utført i samsvar med ISA-ene, alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer.
Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som
vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger
som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger.

Oslo, 22. februar 2022
RSM Norge AS

Erik Olsen
Statsautorisert revisor
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Hennes Majestet Dronning Sonja er Norges Husflidslags høye beskytter. 
Beskytterskapet ble i 2020 fornyet for fem nye år. Mai 2021  var direktør Marit 
Jacobsen og styreleder Barbro Tronhuus Storlien i audiens med dronningen. 
Det ble et både hyggelig og veldig inspirerende møte. H.M. Dronning Sonja 
er svært opptatt av husflid og tradisjonshåndverk, og temaene for samtalen 
var mange; fra arbeidet med få den allmenne bunadbruken i Norge inn på 
UNESCOs liste over representativ immateriell kulturarv til prosjektet Rundt 
bålet, der vi skal øke barn og unges engasjement for bærekraft og ansvarlig 
forbruk. Dronningen var imponert over hvordan organisasjonen har greid å 
holde i gang mye av kursaktiviteten det siste året, og bidratt til et digitalt 
løft for medlemmer. Foto: Berit Solhaug for Norsk Husflid.


