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Referat fra styremøte 1 - 2022 
 
Tirsdag 15. februar i Sentralen, Øvre Slottsgate 3 – Oslo. 
 
Fra styret deltok: 
Barbro Tronhuus Storlien, Agnete Sivertsen, Sissel Bjørøen, Inger-Lise Brøto Torland,  
Ellen Holtan Folkestad, Gro Staal-Martinsen, Arild Larsen, 
Merete Mattsson 1. vara og Edmund Bull-Sveen 2. vara 
 
Fra administrasjonen deltok:  
Sak 3 Regnskap og styrets melding; Hillevi Strandabø, controller. 
Sak 4 Budsjett, sak 11 Medlemstallutvikling og sak 12 Status nettside og medlemssystem, 
Kurt Bohmann, leder fellestjenester.  
Marit Jacobsen, direktør, deltok under hele møte. 

 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Vedtak: 
Godkjent. 
 

Godkjenning av referat fra møte 8 – 2021 
 
Vedtak: 
Godkjent. 
 

Sak 3 – 2022  Regnskap og styrets melding 2021 

 
Kulturdepartementets har i år et absolutt krav om at revidert regnskap må sendes inn 
sammen med søknad for 2023 senest 1. mars. Revisjon ble gjennomført 3.og 4. februar. 
Etter revisors gjennomgang og justeringer er endelig resultat et underskudd på 207.197. 
Regskapsdetaljer vil bli gjennomgått i styremøte. Resultatet er bedre enn budsjett styret fikk 
på sist møte. Det skyldes i hovedsak at avskrivinger av medlemssystem og nettside ikke 
kunne iverksettes før disse ble tatt i bruk, dvs. fra 1. desember. Langt senere enn planlagt. 
 
Styret ba i forrige møte om å få forelagt en sak om organisasjonens pensjonsordning og 
hvordan denne vil kunne påvirke økonomien i årene framover. Denne saken utsette til møte i 
mars. 

 
Vedtak: 
Styrets melding med de endringer som kom fram i møtet godkjennes signeres. 
Styret godkjenner og signerer det framlaget resultatregnskap med negativt resultat  
kr 207.197. Underskuddet dekkes av egenkapitalen. 

 

Sak 4 – 2022  Budsjett 2022 

 
Styret ble i forrige møte forelagt et arbeidsbudsjett med stipulert underskudd på drøyt 
300.000, og ba om å få ett oppdatert budsjett til behandling i neste møte.  
Flere inntektsposter er avklart, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til kostnader ved    
nettsider og medlemssystem. Det må forventes minst kr 300.000 i ekstra kostnader i tillegg til 
det framlagte budsjett.  Merkostnaden i forhold til tidligere budsjett kan fordeles over fem år 
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(avskrivingstid). Styret ønsket å få en nærmere gjennomgang av budsjettsituasjonen og 
framdrift/sluttføring av arbeidet med nettsidene i et eget møte.  
 
Vedtak: 
Styret tar foreløpig budsjett til orientering og det avholdes et digitalt styremøte 15. mars der 
administrasjonen redegjør om budsjettsituasjonen og framdrift/sluttføring av arbeidet med 
nettsidene. 
 

Sak 5 - 2022  Strategisk Plan 2023 – 2026  

 
Ny strategisk plan har vært tema i flere fora fra landsmøte i 2021, i personalsamling, 
fylkesledermøte og styremøte i november. Administrasjonen hadde utarbeidet et nytt forslag 
til fireårig plan som styret fikk til behandling før den sendes på høring. Styret behandler 
innspillene fra høringsrunden og sluttfører arbeidet med planen på styremøte 26. april og 
legger den så fram for behandling på landsmøtet i juni. 
Styret så også behovet for at administrasjonen utarbeider en mer detaljert arbeidsplan for 
hvert år/ toårsperiode med konkrete tiltak og mål. 
 
Vedtak: 
Det framlagte forslaget til strategisk plan med de endringen som kom fram i møtet sendes på 
høring. 
 

Sak 6 -   2022 Landsmøte 2022 

 
a. Innkalling og foreløpig saksliste 
 
Vedtak: 
Det framlagte forslag til innkalling endres slik at den får en litt mer inviterende form. Innkalling 
og foreløpig saksliste med de endringer som kom fram i møtet, sendes alle medlemsgrupper 
senes innen 2 måneder før landsmøte. Dvs senest uke 14. 
 
b. Landsmøte 2024 
Landsmøtene går på omgang mellom fylkeslagene etter søknad. Neste landsmøte er i 2024.   
Avgjørelsen om hvem som får arrangere i 2024 tas på landsmøte i juni.  
 
Vedtak: 
Administrasjonen sender en påminning til alle fylkeslag om at frist for å søke om å være 
landsmøtearrangør i 2024 er 4. april. Styret behandler søknaden(e) og innstiller overfor 
landsmøte hvem som får oppdraget. 
 
 
c. Høyeste utmerkelse – B sak unntatt offentligheten 
Egen protokoll. 
 

d. Kulturprogram mm 
 
Hordaland Husflidslag har utarbeidet en skisse til et flott kulturprogram. Styret ønsker å få litt 
mer tid til selve årsmøtedelen i programmet, og det må derfor bli noen mindre justeringer i 
tidskjema, slik at møtet starter med offisiell åpning kl.1400. Det må settes av tid til 
konstituering og behandling av årsmelding og regnskap på fredagen. 
 
Vedtak: 
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Administrasjonen melder tilbake til Hordaland om behovet for justering av tidsplanen og 
holder den løpende kontakten med arrangør. Programmet for øvrig tas til orientering. 
 
e. Gjester  
Styret kom med flere forslag til gjester som kunne være aktuelle å invitere. 
 
Vedtak: 
Administrasjonen tar med seg forslagene som kom fram i møte og holder i det videre 
arbeidet med gjestelisten i samarbeid med styreleder. 
 
f. Landsmøtebudsjett 
Det er satt av kr 400.000 som dekker reise og opphold for styret og ansatte, samt noen 
arrangementskostnader. Deler av kostnadene for øvrig fordeles mellom lokal arrangør og NH 
etter egen avtale og av deltakeravgift. Avgiften settes når totalbudsjettet er klart. 
 
Vedtak: 
Til orientering. 
 

Sak 7 - 2022  Søknad om driftstilskudd fra Kulturdepartementet for 2023   

Styret ble orientert og tildeling av tilskudd for 2022 og kriterier knyttet til dette. 
Administrasjonen orienterte om arbeidet med rapportering for 2021 og søknad 2023. 
 
Vedtak: 
Til orientering 
 

Sak 8 - 2022  Konsulentenes rolle og finansiering av ulike oppdrag 

 
Det er behov for å lage retningslinjer som er bærekraftig både i forhold til finansiering av 
konsulenapparatet, godt samarbeid med lagene og de frivillige, og faglig utvikling av hele 
organisasjonen. Det er svært ulik praksis for hvordan fylkeslagene er med å dekke 
kostnadene ved konsulentene deltakelse på fylkeslagenes arrangement/kurs/prosjekt. Det 
bør innføres lik praksis i alle fylker. 
 
Vedtak: 
Problemstillinga tas opp i et eget møte med fylkeslagene for å gi god innsikt i de økonomiske 
og praktiske utforingene og god forståelse om behovet for en ensartet ordning. 
Administrasjonen forbereder møtet ved å innhente oversikt over de ulike praksisene i 
fylkene. 
 

Sak 9 - 2022  Rapport virksomheten i 2021 

 
Administrasjonen la fram en foreløpig rapport med oversikt over aktivitet som er grunnlag for 
rapporten til Kulturdepartementet og i årsmeldinga for 2021. Årsmeldinga utarbeides etter 
samme mal som for 2020. 
 
Vedtak: 
Styret tar rapporten til orientering. 
 
 
 
. 

Sak 10 -2022  Tiltaksplan 2022 - årshjul 
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Vedtak: 
Til orientering 
 

Sak 11 - 2022  Medlemstallutvikling 

 
Per 1.1.2022 er det sendt ut faktura til 22.800 medlemmer. 
Det ble orientert om medlemstallutviklingen for de ulike kategoriene på møte. 
 
Vedtak: 
Til orientering 
 

Sak 12 - 2022  Status nettside og medlemssystem 

 
Vi har inngått avtale med advokatfirma via NHO og fått god bistand i forberedelse og 
gjennomføring av møter for å komme fram til en løsning med leverandør. Det er avhold flere 
møter, men vi foreløpig ikke kommet fram til en god nok løsning. Styret vil bli orientert om 
status i saken. Det er en tidkrevende prosess med mye arbeid med systematisk 
dokumentasjon. 
 
Vedtak: 
Styret tar saken til foreløpig orienteringen og ba om en oppdatert orientering i det digitalt 
styremøte 15. mars. 
  

Sak 13 – 2022 Orientering om personale og drift 

 
a. Konsulentstillingene i Rogaland og Møre og Romsdal er utlyst med søknadsfrist 4. 

februar. For å få et bredere søkergrunnlag er søknadsfristen utvidet til 14. mars. 
 
b. Medarbeiderundersøkelse er gjennomført tidlig i februar og følges opp med tiltak i dialog 

med tillitsapparatet. Styret får resultatet av undersøkelsen og oversikt over 
oppfølgingstiltak til orientering. 
 

c. Medarbeidersamlinga ble gjennomført som den digital samling i uke 4. Det var blant 
annet gruppearbeid som resulterte i mange konstruktive innspill. 
  

d. Fellestjenester har hatt en ekstra krevende periode med stor pågang fra medlemslagene 
da det er mange feil og mangler ved medlemssystem og nettsidene. De ansatte har et 
stort ønske om å være imøtekommende og yte god service. Det er krevende å stå i dette 
uke etter uke. De ansatte vil bli fulgt tetter opp i ukene framover og ledelsen vil være 
tilstede på kontoret i mye større grad (da smittesituasjonen også tillater det) for å støtte 
opp om de ansatte.  

 
e. Det blir samling for ansatte i etterkant av landsmøtet i Bergen søndag kveld til mandag 

ettermiddag. 
 
 
Forslag til vedtak: 

Til orientering 
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Forslag til vedtak: 
Administrasjonen koordinere deltakelsen fra og informerer fylkeslagene. 
 
 

 

 

 

Lag  
 

Dato Sted Representasjon  
Aust-Agder Husflidslag  12.mars  Digital   

Akershus 
  

2. april  Hotell Opera, Oslo Gro  

Finnmark Husflidslag 
 

24. mars Digitalt   ? 

Buskerud Husflidslag 

 

27. mars Hønefoss  Ellen H. F. 

Hedmark Husflidslag 

 

11.-12. Mars Tynset/Savalen  Arild 

Hordaland Husflidslag 

 

12.-13. Mars Voss Gro S.M. 

Møre og Romsdal 
Husflidslag 

 

 12.- 13. mars Kristiansund  Marit J. 

Nordland Husflidslag 

 

18.-20. mars 
 
Bodø  Barbro 

Oppland Husflidslag 

 

19.- 20.mars Honne/Biri  Marit 

Oslo Fylkeshusflidslag 

 

 Ikke bestemt  Oslo  Barbro . og Marit J. 

Rogaland Husflidslag 

 

13.mar Karmøy  Agnete S. 

Telemark 

 

12.-13.mars  Bø/Tuddal  Barbro T.S. 

Troms Fylkeshusflidslag 

 

2.-3. april Tromsø  Noen som kan? 

Trøndelag Husflidslag 
nord 

 

26.mar Digitat Barbro 

Sogn og Fjordane 
Husflidslag 

 
19.mar Nordfjordeid  Ellen H.F. 

Sør-Trøndelag Husflidslag 

 

 19. mars   Digitalt  Edmund BS? 

Vest-Agder Husflidslag 

 

26.mar Åseral Inger- Lise  og Solveig Grinder 

Vestfold Husflidslag 

 

 29. mars  Tønsberg  Marit 

Østfold Husflidslag  26.mar Østfold  Barbro 
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Sak 14 – 2022 Møter og arrangementer 

 
a. Tekstilsymposium høst 2023  
Administrasjonen ber styret komme med synspunkter på skissen for symposiet slik at vi 
eventuelt kan arbeide/gå videre med plan for tiltaket. 
 
b. Nordisk konferanse i Stockholm november 2022 – se vedlegg 
Konferansen planlegges lagt til Nordiska Musèet 24.-25. november av Sverige som et ledd i 
markeringa av Hemslöjdens 110 års jubileum. Vi er invitert til å bidra med forslag til innhold 
og form det har vært et innspills møte i uke 5. Administrasjonen tror dette kan blir et veldig 
spennende arrangement og svært aktuelt både for ansatt og tillitsvalgte (og evt medlemmer i 
NH) å delta på. 
  
c. Oppdatert oversikt over møter og konferanser  
 

 
Forslag til vedtak: 
Til orientering 
 

Sak 15 – 2021 Andre orienteringssaker  

a. Forslag på styrekandidater Kulturalliansen, Kulturvernforbundet, Studieforbundet 
b. Lagssending 1 – 2022 
c. Høringsbrev vedtekter sendt alle medlemsgrupper 
d. Brev fra valgnemda  
 
Vedtak: 
Til orientering 

 
Oslo, februar 2022 
Marit Jacobsen 
Referent  

VÅR 2022 
 

 Sted Deltar  

15. mars Medlemsmøte Kultalliansen Oslo Adm, 

Mars Årsmøter i fylkeslag   Egen liste 

28.2.-1.3. Nordisk møte – årlig  Digitalt Administrasjonen 

15. mars 
26. april 

Styremøte NH 
Styremøte NH 
 

Digitalt 
Øvre Slottsgate 
 

 

28.4.-1.5. Treseminaret på DOVRE Hjerleid  

7.mai 22 Vår Dag – Husflidsdagen 
 

Hele landet  

20.21.-22. 
mai 

Konferanse og Landsmøte i 
Kulturvernforbundet 

Trondheim Barbro + regional 
repr 

23. mai Årsmøte i studieforbundet Oslo Bred repr 
 

24. mai Årsmøte i VOFO Oslo Adm 

10.-12. juni Landsmøte Bergen Alle 

7. juni Løfte Håndverket Vårseminar Lillehammer  

29.6.-3.7. Nordisk Ungdomsleir/Youth Camp Danmark  

18.-19.08 European Craft org 50 år – jub. møte Budapest  

9.-11-9. Dyrksun  Seljord  

28.-30.10. Fylkesledermøte Oslo-område Hele styret? 

24.-25.11 Nordisk konferanse  Stockholm  


