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Referat fra styremøte 5 - 2022 
 
Søndag 12. juni kl. 1600 Hotell Norge i Bergen 
 
Fra styret deltok: 
Barbro Tronhuus Storlien, Agnete Sivertsen,  
Ellen Holtan Folkestad, Merete Mattsson, Edmund Bull-Sveen, Åshild Føllesdal, 1. vara 
Paula Midtbø, 2. vara og Kristin Borge Rasmussen, 3. vara 
 
Forfall:  
Tove Linberget, som måtte reise tidligere. 
Ansattes representant og vara for denne ble først valgt på personalmøte 13. juni og deltok 
derfor ikke. 
 
Fra administrasjonen deltok: 
Marit Jacobsen 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste. 

 
Det var ikke forberedt en saksliste til dette møte, men styret gjennomførte likvel konstituering 
med valg av nestleder, samt gikk gjennom møteplan og større arrangementer høsten 2023. 
Øvrige saker som ble utsatt fra møte 4 den 9. juni behandles i kommende digitale styremøte 
tirsdag 23. august. 
 
Vedtak: 
Godkjent 
 

Sak 27 -2022  Kontinuering med valg av nestleder 

 
Styreleder velges separat av landsmøtet en styrt selv velger hvem som skal være styret 
nestleder. 
 
Vedtak: 
Agnete Sivertsen velges som styret nestleder.  
 
 

Sak 28 - 2022  Oppdatert oversikt over møter og konferanser til styret juni 2022 

 

15.-18 
august 

Arendalsuka. NH er medarrangør til seminar onsdag 17. august 
med tema: 
Hvor bærekraftig er nå egentlig bunaden? 
 
https://program.arendalsuka.no/event/search?publisherName=St
udieforbundet+kultur+og+tradisjon 
 

Arendal  
Åpent for alle Tone S. og Marit J. deltar fra 
NH 

Marit, 
Tone 
fra 
adm. 
Deltar 
Åpent 
for alle 

18.-19.08 European Craft org 50 år – jub. møte Budapest 
Barbro samt tre ansatte deltar 

Solveig, 
Evelyn 
noen 
fra 
styret? 

9.-11-9. Dyrksun’– Vi planlegger å arrangere en debatt under paraplyen 
«Tett på» lørdag 10. Bunadens holdbarhet er overskriften – 
lignende det i Arendal, 

Seljord 
Barbro deler ut priser 
Marit og flere ansatt  
Deltar. 
Vi har vakter under utstillinga. 

Barbro, 
Marit, 
flere 
kons 
Fleire 

https://program.arendalsuka.no/event/search?publisherName=Studieforbundet+kultur+og+tradisjon
https://program.arendalsuka.no/event/search?publisherName=Studieforbundet+kultur+og+tradisjon
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Styremøtedatoer for våren 2023 fastsettes på møte i august: 
Møte 1- 23 Februar  Signert og revidert regnskap sendes inn 1. mars sammen  

 med søknad Kulturdepartementet for 2024  
Møte 2 –23 April   Kan kombineres med regionlagsmøte (arrangeres også våren
     når det ikke er landsmøteår 
Møte 3 – 23 Juni    Kan være et digitalt møte 
 
Vedtak:  
 
Oversikten tas til orientering og styrets medlemmer melder til administrasjonen om ønsket 
deltakelse. På regionlagssamlingen i oktober bør store deler av styret delta. 
 
 
Juni 2022 
 
Barbro Tronhuus Storlien,  Agnete Sivertsen,  Ellen Holtan Folkestad, Merete Mattsson, 
Edmund Bull-Sveen,  
 
Åshild Føllesdal, 1. vara,  Paula Midtbø, 2. vara,  Kristin Borge Rasmussen, 3. vara 
 
 
Marit Jacobsen 
referent 

Husflidstevling og utstilling – NH er faglig ansvarlig for tevlinga, 
står for et formidlingsopplegg knyttet til rødlista, samt aktiviteter 
for barn og ungdom 
debatt i teltet med lignende tema som i Arendal. 
NH har en samarbeidsavtale med Dyskun’ 
 

Flere fra styret kan gjerne delta. Dagstur er 
mulig. 

fra 
styret 

12.-13. 
september 

Fagdagar i bunad og folkedrakt 
Stort fokus på materaler, stor stoffmesse  
Påmelding åpnet 22. juni  https://husflid.no/fagdagane/ 
Allerede over 50 påmeldte. Styrets medlemmer må meld seg på 
direkte, men kontakt gjerne Barbro eller Marit først.  
 

Fagernes 
Barbro og Marit deltar samt 2 – 3 
ansatte med bunad som sentral  
del av sitt ansvarsområde. 
 

Fleire 
frå 
styret? 

20.-21. 
september 

Styremøte 6 og styre »seminar» NH 
 

Oslo Hele 
styret 

28.-30.10. Reregionlagssamling  Oslo-område 
Styret oppfordres til å delta 
Ege invitasjon kommer 

Hele 
styret? 

November Styremøte  – dato fastsettes på møte i august   

24.-25.11 Nordisk konferanse og 110 års jubileum for Hemsløjden i 
Sverige   
 

Stockholm 
1- 3 deltaker fra styre etter  
nærmere avtale 

 

https://husflid.no/fagdagane/

