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Referat fra styremøte 3 - 2022 
 
Tirsdag 26. april i Øvre Slottsgate 2 b. kl. 11- 16. 
 
Fra styret deltok: 
Barbro Tronhuus Storlien, Agnete Sivertsen, Sissel Bjørøen,  
Gro Staal-Martinsen, Arild Larsen, (på Teams) Inger-Lise Brøto Torland (på Teams fra 11-
12), Merete Mattsson 1. vara. 
 
Forfall:  
Ellen Holtan Folkestad, Edmund Bull-Sveen 2. vara 
 
Fra administrasjonen deltok:  
Kurt Bohmann, leder fellestjenester, under sak 20 e og f, landsmøtesaker om kontingent og 
budsjett, Tone Sjåstad kommunikasjonsrådgiver og Marit Jacobsen, direktør, under hele 
møtet. 

 
Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Vedtak: 
Godkjent. 
 

Godkjenning av referat fra møte 2 – 2022 

 
Vedtak: 
Godkjent. 
 

Sak 18 - 2022  Retningslinjer Frifond 2022 

Vedtak: 

Frifondmidlene for 2022 fordeles etter samme kriterier som i 2021, med følgende 
retningslinjer; 
 

1. 5 % av det tildelte beløpet settes av til administrasjon av ordningen i NH. 
Frifondmidlene minus stimuleringsmidlene, fordeles tellende lokallag etter at vi har 
mottatt alle rapportene fra foregående år og utbetales senest 15. oktober. Midlene 
fordeles etter kronebeløp per medlem i lag som har 5 eller flere medlemmer. 
Kronebeløpet kan være ulikt fra år til år ift. til tildelte midler fra LNU og midler 
benyttet til stimuleringsmidler. 

2. Det settes av kr 100.000, merket stimuleringstiltak i 2022. Lag som pr 31.12.21 
hadde mindre enn 5 medlemmer under 26 år, stimuleres til å verve flere Ung 
Husflid medlemmer dette året. Lagene får tildelt kr 5.000,- når medlemsservice har 
registrert totalt 5 medlemmer innen 30.11.2022. 

3. Resterende tilskudd fordeles på tellende lokallag etter antall medlemmer under 26 
år per 31.12.2021. Dette utbetales etter 30.11.2022 som er fristen for å få 
registrert 5 medlemmer. 

4. Oversikt over Frifondutbetalingene publiseres på www.husflid.no 
5. Styret er klageinstans ved eventuelle klager på retningslinjene til tildelingene og 

eventuelle klager skal fremmes styret innen 01.07.2022. Dersom det gjøres feil 
med utbetaling skal dette meldes til medlem@husflid.no slik at vi kan rette opp 
feilen. Evt. feil må innmeldes til medlemsservice innen 31.12 året etter at 
tilskuddet er gitt. 

http://www.husflid.no/
mailto:medlem@husflid.no
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6. Alle lagene som er tildelt fjorårets midler må leverer rapport innen 15. september 
for hvordan fjorårets Frifondmidler er brukt. Fjorårets midler må være brukt opp 
innen rapporten leveres og nye Frifondmidler utbetales ikke før rapporten er 
innsendt. Ubrukte midler skal tilbakebetales til NH og NH søker LNU om å få 
overføre midlene til nytt tilskuddsår. Rapportfrist og bruksfrist for årets 
Frifondsmidler er 15. september 2023. 

7. Et antall lag får besøk av ansatt konsulent i fylket, der barne- og ungdomsarbeidet 
blir gjennomgått. 

8. Utbetalingen foretas som tidligere år, dvs. høsten 2022 med første utbetaling 
innen 15.10.2022. Det er mulig å opparbeide seg medlemmer for tilskudd til 
stimuleringsmidler helt frem til 30. november og restutbetaling blir foretatt innen 31. 
desember. 

9. Frifondmidler skal gå til aktivitet i regi av lokallag. Lokallagene skal selv 
bestemme hvordan Frifondmidlene brukes, så lenge det er i tråd med 
organisasjonens retningslinjer og de nasjonale retningslinjene for ordningen. 

 
10. Frifondmidler skal ikke brukes til lønn, innsamlingsaktivitet, for å bygge egenkapital, 

til aktivitet utenfor Norge eller på ulovlige rusmidler, alkohol og tobakk. Støtte skal 
ikke tilbakeføres til sentralleddet, og skal ikke brukes til å finansiere sentralleddets 
aktivitet. 

 
11. Spørsmål vedrørende bruk av midlene kan rettest til for barne- og 

ungdomskonsulenten, Elin Gilde Garvin, elin@husflid.no +47 971 29 812 
 
 
 

Sak 19 – 2022 Personal - økonomi 

 
a. Konsulentressurs i Trøndelag 
Styret vedtok en midlertidig løsning for den ene av de to konsulentstillingene i 2021. 
Det var lyst ut to hele stillinger i dette fylket høsten 2020, men kandidaten som ble tildelt den 
ene av disse trakk seg. Styret vedtok en løsning med et engasjement i 80 % som en 
midlertidig løsning for ett år. 
 
Administrasjonen ser store muligheter for utvikling av «Trøndelagkontoret» men det krever 
tid og kontinuitet i arbeide. For tiden er en av konsulentene (nord) langtidssykmeldt i 50 %, 
og dette må også tas med i vurderingen. Et alternativ kan være å gjøre 50 % av den 
nåværende 80% stillingen fast, mens resterende 30 % fortsetter som års engasjement. Dette 
vil gi oss tid til å bygge opp nettverk og samarbeidet i dette fylket videre.     
Saken må drøftes både med tillitsapparatet og de ansatte i stillingene. 
 Det blir orientert ytterligere i møtet. 
 
Vedtak: 
Den samlede konsulentressursen i Trøndelag videreføres med 1,8 stilling. 0,5 stilling 
omgjøre til fast stilling, mens de resterende 0,3 videreføres som et årsengasjement fra medio 
oktober 2022 
 
b. Framtidige pensjonskostnader 
NH har pensjonsordning i Statens pensjonskasse SPK gjennom to ulike ordninger. Som et 
resultat av pensjonsreformen endres betingelsen for alle virksomheter som har pensjon i 

mailto:elin@husflid.no
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SPK, og den mest gunstige ordningen opphører fra 1.1.2023.  Vi vil fra 01.01.2024 måtte 
flytte alle ansatte over til en langt dyrere avtalen enn den vi har hatt til nå dersom vi fortsatt 
skal være medlem av SPK. Økonomisk vil det belaste NH omtrent en million ekstra pr år fra 
01.01.2024. Fra 2023 vil det komme en økning pga. endring av beregning av lønn.Trolig vil 
den være på 1-3 % og dermed utgjøre 100 000- 300 000. Disse endringen vil få 
konsekvenser for budsjettet både i 2023 og 2024, for hvordan sikrere større inntekter og 
eventuelt redusere kostnader. Administrasjonen har hatt møte med SPK og styret fikk 
tilsendt detaljer i begge avtalene som en del av saksframlegget. 

 
Vedtak: 
Styret tar informasjonen om endringer i Pensjonsordningen og de økonomiske konsekvensene for 
kommende års budsjetter til orientering. Konsekvensen vil tas med ved utarbeidelse av forslag til 
vedtak i landsmøtesakene om kontingent og budsjett 2023-24. 
Administrasjonen følge opp med informasjon til de ansatte og eventuell vurdering av andre løsninger. 
Administrasjonen starter arbeidet med å vurdere eventuelle andre pensjonsordninger.  
 

 

Sak 20 – 2022 Landsmøtesaker  

 
Regnskap og styrets melding ble behandlet i styremøte 1 – 15. februar 
Resterende landsmøtesaker behandles i dette møtet. 
 
a. Årsmelding 2021  
Siste versjon er under korrekturlesning og legges ut sammen med landsmøtesalene. 
  
b. Vedtektsendringer 
Styret satte 15.oktober som frist for medlemsgruppene til å sende inn forslag til 
vedtektsendring.  Det kom ingen forslag om endringer.  Styret utarbeide i sitt møte 29. 
november endringsforslagene med bakgrunn i vedtak fra tidligere landsmøte 2021/årsmøter i 
2020 og diskusjoner på fylkesledermøter i 2020 og 21. 
Forslagene ble sendt ut på høring 2. februar. 
I NHs voldtektssaker heter det at forslag til vedtektsendringer skal være sendt ut på høring 
senes 1.12. året før landsmøte for at alle lag skal få anledning til å diskutere dem på sine 
årsmøter. Frist for innspill til begge sakene var satt til 4. april. Det er kommet høringssvar fra 
12 lag. Styrets forslag støttes i hovedsak med noen få motforestillinger. Det er 
representasjon på landsmøte og betegnelsen på fylkeslag som det er mest uenighet om.  
 
Vedtak: 
 
Styret fremmer følgende forslag 
 
 

1. NH vedtekter § 1 Formål endres til: 
Norges Husflidslag er en organisasjon som arbeider for  
å ivareta og utvikle husflid og håndverk kulturelt, sosialt og økonomisk. 
 

2. Fylkeslagene får betegnelse region. NH vedtekter § 3.1 og gjennomgående i alle 
vedtekter 
 

3. § 4.1.Valg av utsendinger til landsmøte 

Alle fylkes/regionledd kan være representert på landsmøte med 
et antall delegater basert på hvor mange betalende medlemmer laget hadde 
forrige år. Minimum 3 delegater og maksimum 6. Styret utarbeider en konkret 
modell or presenterer denne på landsmøtet. 
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§ 6 Dagsorden på landsmøte 

 
Styret forslår følgende dagorden (som i forslaget sendt på høring): 
 

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

 
c. Ungdomsråd – formalisering av oppnevning/valg 
Styrets forslag støttes av flere. De som har omtalt forslaget ønsker at det skal være et 
landsmøtevalgt råd. Rent praktisk kan dette formuleres inn i vedtektene på kommende 
landsmøte, men mandat og valg av personer ikke gjøres før på neste landsmøte.  
 
Vedtak: 
Styret fremmer forslag om at det innføres en ny paragraf i NH s vedtekter som sier at NH har 
et ungdomsråd bestående av et gitt antall medlemmer valgt på landsmøte. 
Fram til landsmøte i 2024 er det styret som oppnevner rådet, utarbeider retningslinjer og 
mandat i samarbeid med det oppnevnte ungdomsrådet.  Det legges til rette for en 
nominasjonsprosess som gjør det mulig å velge medlemmer i rådet på samme landsmøte. 
 
NHs vedtekter § 8 
 
Vedtak: 
Styret fremmer forslag om at paragrafen om styrets sammensetning får et nytt punkt: 
8.8 Minst ett medlem skal være 28 år eller yngre når det velges. 
 
Normalvedtekter for fylkeslag 
 
Vedtak: 
Styret fremmer forslag om at § 7.1 Årsmøte skal velge……får et nytt punkt: 
Minst ett medlem bør være 30 år eller yngre når det velges. 

 
Normalvedtekter for lokallag 

 
Vedtak: 
Styret fremmer forslag om at § 8. Lokallagsstyrets sammensetning får et nytt punkt: 
Minst ett medlem bør være 30 år eller yngre når det velges. 
 

Ung husflid kontakt som vedtektsfestet verv i styrene i lokal og fylkeslag. 
 
Vedtak: 
Styret forestår å vedtektsfeste at et medlem i styrene på lokal- og fylkesplan skal ha et særlig 
ansvar for Ung Husflid. Vedkommende er fullverdig medlem av styret, men har et spesielt 
ansvar for Ung Husflidsarbeidet.  
 
Strategisk plan 2023 – 2026 
 
Vedtak: 
Strategisk plan for 2023 – 2026 med de endringsforslagene som kom fram i møtet legges 
fram for landsmøtet. Det legges opp til litt diskusjon i grupper før endelig vedtak. 
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Strategisk plan 2023-2026 
Forslag til behandling på landsmøte 10.-12.06.2022, oppdatert etter styremøte 

26.04.22. 

 

Visjon  Husflid som levende kultur og næring. 

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

   Inkluderende, holdbart, kvalitet, nytenkende, skaperglede og tradisjon  

( alfabetisk rekkefølge) 

Hovedmål Være en faglig sterk frivillig organisasjon,  

som spiller en viktig rolle for kulturarv, kulturliv og lokalmiljø. 

 

Arbeidsområder 

Husflid og håndverk 
Vårt faglige arbeid innebærer å: 

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

aldersgrupper over hele landet. 

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

tråd med våre forpliktelser som akkreditert NGO i UNESCO. 

• Ha ansatte med bred og sterk faglig kompetanse og formidlingsevne  

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

internasjonalt. 

• Tilby fagstoff av høy kvalitet gjennom egne kanaler. 

Næring 
Vårt næringsrettede arbeid innebærer å: 

• Forsterke merkevaren husflidshåndverk. 

• Synliggjøre husflidhåndverkerne som yrkesgruppe, og deres særlige fagkompetanse. 

• Stimulere til bærekraftig og lønnsom produksjon og omsetning. 

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

• Tilby aktuell kompetanseheving for næringsdrivende. 

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

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

oppretting av læreplasser. 

Organisasjon 
Vårt organisatoriske arbeid er å: 

• Ha god kompetanse i organisasjonsarbeid. 

• Tilrettelegge for demokratiske prosesser. 

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

• Sikre god drift og service for medlemsgruppene. 

• Styrke vår rolle som kursarrangør. 
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• Arbeide aktivt med rekruttering, og skape større mangfold i organisasjonen. 

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

 

Politikk 
Vårt politiske arbeid innebærer å: 

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

frivillighetspolitikk for å: 

o Sikre finansiering av studieforbundene. 

o Sikre finansiering av tiltak rettet mot barn og ungdom. 

o Synliggjøre behovet for styrking av formell utdanning innenfor håndverksfag 

• Sikre egnede lokaler til husflidslagene. 

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

internasjonalt. 

• Synliggjøre sammenhengen mellom husflid og FNs bærekraftmål. 

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

 
d. Kontingent 2023 – 2024 
 
Kontingentinntektene utgjør i underkant av 1/3 av budsjettet og er svært viktig for hele NH. 
Som en konsekvens av flere forhold; Bla a økte pensjonskostnader og reell nedgang i 
tilskudd fra fylkeskommunene, er en økning av samlede kontingentinntekter en forutsetning 
for videre drift på det nivået vi er i dag. Det er store forventinger til oss i medlemsmassen,  
ikke minst hos lokal og fylkeslag. Det er tydelig uttalt bla på årsmøtene i fylkeslagene hvor 
viktig konsulenten er for dem for inspirasjon og veiledning, støtte og hjelp til å få til aktivitet. 
Vi har fått nesten uventet stor respons på prosjektene Rundt bålet og Alt kan fikses. Lagene 
har i år gjennom disse fått «gaver» i form av utstyr til verdier av over 2 millioner kroner, samt 
omfattende kursing og veiledning. Prosjektene går over tre år. Dette krever store ansatte 
ressurser og et velfungerende apparat innen kommunikasjon, organisasjon og fellestjenester 
som ikke dekkes av prosjektmidler, men må dekkes av NHs driftsbudsjett. 
 
Skal vi opprettholde tilbudet som forventes og ønskes bør medlemmenes bidrag i form av 
kontingent til «felleskassen» økes.  
 
Kontingentinntektene er avhengig av følgende faktorer: 

• Antall betalende medlemmer – hovedmedlemmer har størst konsekvens 

• Fordelingen mellom NH (felleskassen) og fylkes/lokallag 

• Kontingentenes størrelser fastsettes på landsmøtene hvert annet år – og kan ikke 
endres uten et eventuelt ekstraordinært årsmøte. 

 
Etter justering for endring av konsumprisindeks har kontingenten for hovedmedlem økt med 
kr 37.- i løpet av de siste 24 årene. Vi har sammenlignet satsene våre med beslektede 
organisasjoner, og vi ligger lavere enn bla Bygdekvinnelaget. 
 
Fylkeslagene har gjennomgående god økonomi. Dette gjelder også mange lokallag. De 
færreste går med underskudd og de fleste har solid egenkapital. De siste to årene har 
mange styrket egenkapitalen pga. lavere aktivitet. NHs egenkapital på snaut fire millioner er 
ikke tilfredsstillende med tanke på at vi har ansvar for 29 ansatte. Vi bør, som styret tidligere 
har fastslått, ikke gå med underskudd i årene framover, men heller bygge opp noe mer 
egenkapital.  Flere fylkeslag har god egenkapital og de færreste har arbeidsgiveransvar . 
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Administrasjonen foreslår at vi i denne saken tydeliggjør behovet for en felles innsats for å 
styrke fellesskapet og gjøre det mulig å utvikle organisasjonen videre og gjennomføre gode 
tiltak i tråd med Strategisk plan som vedtas for kommende periode. 
 
Vedtak: 
Styret foreslår følgende kontingentendring for hovedmedlemmer for de kommende to år: 
2023   kr 700 
2024   kr 730 
Kontingentøkningen på kr 30.- per år tilfaller i sin helhet NH budsjett 
Det fremmes også forslag til justering for enkelte av de øvrige kontingentkategoriene.  

 
 
 
e. Budsjett 2023 – 2024 
 
Vedtak: 

Styret legger fram et budsjettforslag for landsmøtet med kontingentvekst og fordeling slik det 

foreslås i forrige sak. Stipulert resultat i 2023 gir et overskudd på 430.000 og et budsjett i 

balanse i 2024. 

Selve budsjettet ettersende styret etter justering. 

f. Valgnemnd 2023 – 2024 
Det er styret som skal foreslå ny valgnemnd fram mot landsmøte 2024. 
To av medlemmer; Berit Lindquister og Gry Grindbakken,  
ble valgt for 4 år i 2020 og er ikke på valg. To medlemmer, Berit Rønningen og Anne Juveli 
Ludvigsen, har sittet i fire år og må derfor erstattes av to nye kandidater som velges for fire 
år. 
 
Vedtak: 
Inger-Lise Torland forslås som nytt medlem av valgnemnda for 4 år. 
I tillegg ønsker styret at et medlem i aldersgruppen under 30 år kommer i valgkomiteen. Det 
arbeides med å finne en egnet kandidat fram mot landsmøtet. 
Honorar for valgnemnda settes til kr 3.000 per medlem per år. 
 
g. Landsmøtearrangør 2024 

Medlemstype 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Hovedmedlem 600 600 620 620 640 640 670 700 730

Norges Husflidslag 365 365 375 375 385 385 400 430 460

Fylkeslag/lokallag 235 235 245 245 255 255 270 270 270

Barn og unge under 26 år 150 150 160 160 160 160 200 210 220

Norges Husflidslag 75 75 80 80 80 80 100 110 120

Lokallag 75 75 80 80 80 80 100 100 100

Æresmedlem 400 400 420 420 420 420 450 480 480

Norges Husflidslag 276 276 286 286 286 286 300 330 330

Fylkeslag/lokallag 124 124 134 134 134 134 150 150 150

Husstand/multimedlem 400 400 420 420 440 440 450 480 480

Norges Husflidslag 166 166 176 176 186 186 190 210 210

Fylkeslag/lokallag 234 234 244 244 254 254 260 260 260

Husflidshåndverkere 650 650 650 650 650 650 650 700 730

Norges Husflidslag 650 650 650 650 650 650 380 430 460

Fylkeslag/lokallag 0 0 0 0 0 0 270 270 270

Husflidsbutikkene 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 % 0,1 %

Tilsluttede lag og institusjoner 600 600 620 620 640 640 650 700 730

Norges Husflidslag 600 600 620 640 640 640 650 700 730

Fylkeslag/lokallag 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Abonnement på Norsk Husflid 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Norges Husflidslag 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fylkeslag/lokallag 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Medlemskontingent i Norges Husflidslag
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Vi har mottatt søknad fra to fylkeslag om å få være arrangør i 2024. 
Nordland og Telemark. Det styret som skal innstille overfor landsmøtet som vedtar hvem 
som får oppdraget. Det er levert svært gode og velbegrunnede søknader som ser ut til å 
være godt forankret hos medlemmene i de respektive fylker. 
 
Vedtak: 
Styret innstiller på at landsmøtet i 2024 legges til Bodø med Norland Husflidslag som 
arrangør. 
 
 
h. Kjøreplan  
Kjøreplanen ble gjennomgått og styret fordelte oppgaven med å fremlegge sakene slik: 
 
 
a. Årsmelding 2021      Agnete og Barbro 
b. Regnskap       Inger-Lise og Marit 
c. Vedtektsendringer      Barbro og …..  
d. Ungdomsråd – formalisering av oppnevning/valg Ungdomsrådet – ett styremedlem  

Bør innlede 
e. Strategisk plan 2023 – 2026    Gro og ……  
f. Kontingent 2023 – 2024     Ellen og Agnete 
g. Budsjett 2023 – 2024     Ellen og Agnete  

    
h. Valgnemnd 2023 – 2024     Merete 
i. Landsmøtearrangør 2024    Sissel 
j. Valgnemndas innstilling er klart.     Legges fram av valgnemnda 
 
i. Gjesteliste  
Alle som får høyeste utmerkelse er invitert, orientert og deltar ved middagen. 
Styret fordelte oppgavene med overrekkelser. Det jobbes videre med evt politiker som kan 
komme og hilse landsmøte. 
Fylkesordførere ønsker velkommen ved den offisielle åpningen og er invitert til middagen. 
 
 

Sak 21 – 2022 Rutiner for utsending av landsmøtesaker på høring 

 
Vedtak: 
Styret vil beklage overfor landsmøte at forslagene til vedtektsendringer ble sendt ut for sent. 
Landsmøte må ta stilling til om sakene likevel kan behandles.  
 
 

Sak 23 – 2022 Rapport tiltak 1. halvår – plan 2. halvår 2022    

Ble ikke tatt opp. Oversikt sendes styre før landsmøte. 
 
 

Sak 22 – 2022 Møteplan styret høst 2022 – vår 2023 

 
Møteplan etter landsmøte: 
Møte 4 – 2022 Rett etter landsmøte er slutt kl.1600 søndag 12. juni 
Møte 5- 2022  Tirsdag 23. august kl.13-1400 på Teams/Zoom 
Møte 6 – 2022 Tirsdag 20. sept kl 1500 med påfølgende middag 
   Onsdag 21. sept kl 0900-1500 Styreseminar 
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Sak 24 – 2022 Andre møter/konferanser – styrets deltakelse 

 
a. Årsmøtene i fylkeslagene – Styret hadde en runde der de informerte fra de årsmøtene de 

hadde deltatt på. 
 
b. Oversikt over møter og konferanser; 
 
a. Oppdatert oversikt over møter og konferanser (se også årshjul) 
 

 
 
 
 
 

VÅR 2022 
 

 Sted Deltar  

26. april Styremøte NH Oslo 
 
 

Styret 

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, Marit 
regional repr, Ann 
Tove, Camilla  

30. mai Årsmøte i studieforbundet Oslo Kan flere i styret 
stille? 
 

24. mai Årsmøte i VOFO Oslo Adm 

1. juni Årsmøte i Frivillighet Norge Oslo, Røde kors Styreleder Og 
marit 

9..-12. juni Utstilling, seminar for butikker og 
Landsmøte 

Bergen Alle 

7. juni Løfte Håndverket Vårseminar Lillehammer Margrethe Ballo 
NH holder innlegg  

29.6.-3.7. 
 

HØST 

Nordisk Ungdomsleir/Youth Camp Danmark Magnhild Runde 
som leder 
 

15.-18 
august 

Arendalsuka 
Miniseminar om bunad og ull/plast  

Arendal  Marit, Tone  

18.-19.08 European Craft Org 50 år – jub. møte Budapest Solveig, Evelyn 
noen fra styret? 

9.-11.9. Dyrskun – Vi planlegger debatt i teltet  
Bunad i ull/eller plast – hva er best 
tillegg til ymse aktivitet  

Seljord Barbro, Marit, 
flere kons Fleire 
fra styret 

12.-13. 
september 

Fagdagar i bunad og folkedrakt 
Stort fokus på materialer, stor stoffmesse  

Fagernes Fleire frå styret? 

20.-21. 
september 

Styreseminar NH Oslo Hele styret 

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

24.-25.11 Nordisk konferanse – har fått midler – blir 
gjennomført 

Stockholm  
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Sak 25 – 2022 Orientering om drift og personale 

 
a. Vi har ansatt Helene Henriksen i stillingen som husflidskonsulent i Møre og Romsdal 

Hun tiltrer medio august. Det var 13 søkere. 
b. Det blir intervjuer for kandidater til stillingen i Rogaland etter påske.  
  
c. Hillevi Strandabø, Controller/regnskap, har sagt opp stillingen og blir pensjonist fra 

medio oktober, Vi lyser den ut i slutten av april. 
 

d. Medarbeiderundersøkelsen som ble gjennomført i januar/februar blir fulgt opp med 
konkrete tiltak. Det blir orientert ytterligere i møte. Administrasjonen sender 
resultatene fra undersøkelsen til syret. 

 
e. Studieforbundet skal gjennomføre et lederopplæringsprogram der ansatte og frivillige 

ledere i medlemsorganisasjonene får tilbud om å delta. Utlysningen er gått til alle 
medlemsorganisasjonene i studieforbundet. Noen kandidater oppfordres spesielt til å 
søke.  

 
Vedtak: 
Til orientering 
 
 
Oslo. april 2022 

 
Marit Jacobsen 
Referent 


