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Referat fra styremøte 6 - 2022 
 
Tirsdag 23. august kl. 1300 – 1430 på Teams 
 
Fra styret deltok: 
Barbro Tronhuus Storlien, Agnete Sivertsen, Ellen Holtan Folkestad, Merete Mattsson, 
Edmund Bull-Sveen, Tove Lindberget , Ola Dybendal, Åshild Føllesdal, 1. vara, Paula 
Midtbø, 2. vara og Kristin Borge Rasmussen, 3. vara 
 
Fra administrasjonen deltok: 
Kurt Bohmann og Marit Jacobsen 
 

Godkjenning av innkalling og saksliste 

 
Vedtak: 
Innkalling og saksliste godkjennes 
 

Godkjenning av referat fra møte 5 – 2022 

 
Vedtak: 
Referatet godkjennes 
 

Sak 51 – 2022 Rutiner ved styremøter  

 
Rutinene ble gjennomgått. 
 
Vedtak: 
Saken tas til orientering. 
 
 

Sak 52 – 2022 Styreinstruks 

 
Det er en fordel med en felles forståelse av styrets rolle og oppgaver samt rollefordeling 
mellom styret og direktør. NH har ikke hatt en slik instruks tidligere. Et eksempel på 
styreinstruks var vedlagt styresakene for å illustrere hvordan et slikt dokument kan utformes. 
 
Vedtak: 
Administrasjonen utarbeider i samarbeid med arbeidsutvalget et forslag til styreinstruks som 
behandles på styremøte i september. 
 

Sak 53 - 2020  Møteplan for styret fram til sommeren 2023 

 
Arbeidsutvalget har satt opp følgende detaljerte møteplan for det kommende året høst 22 – 
vår 23. Dersom ikke annet er nevnt gjennomføres alle møtet som fysiske møter i Oslo: 
 
Høst 2022 
Møte 7 - 22 20. september fra kl. 16 med påfølgende middag og 21. september 9-16.  
Møte 8 - 22 17. november 10 – 16 
Møte 9 - 22  5. desember - digitalt møte 11- 13. 
 
Regionlagssamling fredag 28.kveld – søndag 30. oktober ca. 1600, Thon Hotell Oslofjord i 
Sandvika. 



  Styremøte 6 - 2022 
 

2 

 

 
Vår 2023 
Møte 1 - 23 14. februar 10 – 16. 
Møte 2 –23 28. mars 10 - 16   
Møte 3 – 22 30.  mai 13 - 17   
 
Vedtak: 
Møteplan høst 2022 – vår 2023 vedtas 
 

Sak 54 – 2022 Møter og arrangement høst 2022 – vår 2023  

 
Vedtak: 
Til orientering 
  

15.-18 
august 

 Arendalsuka.  
NH var medarrangør til seminar onsdag 17. 
august med tema: Hvor bærekraftig er nå 
egentlig bunaden? 
Og Kulturvernforbundets morgenmøte  
«Grønn håndverk» 
 

Tone S. og Marit J. deltok fra NH 
 
Følges opp i etterkant i samarbeid med flere samareidsparter. 
bak seminaret mfl. 
 
 

Marit, 
Tone 
fra 
adm. 
Deltar 
Åpent 
for alle 

18.-19.08  European Craft org 50 år – jubileumsmøte og 
marked Budapest. 

Barbro deltok fra styret sammen med tre ansatte deltok 
 

Solveig, 
Evelyn 
noen 
fra 
styret? 

9.-11.9.  Dyrskun i Seljord 
Husflidstevling og utstilling – NH er faglig 
ansvarlig for tevlinga, står for et 
formidlingsopplegg knyttet til rødlista, samt 
aktiviteter for barn. NH har ny 
samarbeidsavtale med Dyrskun i 2022. 

Barbro deler ut priser 
Marit og flere ansatte deltar 
 

Barbro, 
Marit, 
flere 
kons 
Fleire 
fra 
styret 

12.-13. 
september 

 Fagdagar i bunad og folkedrakt 
Fagernes 

 
Barbro, Ellen, Merete, Agnete deltar fra styret 

Fleire 
frå 
styret? 

23.-24. 
september  

 Kulturvernkonferansen i regi av 
Kulturvernforbundet  - Oslo 
https://kulturvern.no/kulturarvkonferanse
n-2022-program-og-pamelding/  

Styremedlemmer som har anledning til å delta melder  
fra til Marit. 

 

28.-30.10.  Regionlagsamling  
Oslofjord Hotel i Sandvika 
 

Styret oppfordres til å delta på hele eller deler av samlinga og  
fordeler evt ulike oppgaver. 
Program utarbeides i samarbeid med AU for regionlagene. 

Hele 
styret? 

24.-25.11  Nordisk konferanse i Stockholm i forbindelse 
med 110 års jubileum for Hemsløjden i 
Sverige. 
Tittel:   
 «Hva kommer til å skje når ingen lenger 
kan?»  

Ellen og ev. Paula deltar fra styret. 
Program og påmeldingslenke legge ut 1. september 
Administrasjonen koordinerer påmelding 
 

 

21.-23. 
april 2023 

 Regionlagsamling Sted fastsettes senere  

31. mai  Årsmøte i Studieforbundet kultur og tradisjon NH bør være godt representert  

https://kulturvern.no/kulturarvkonferansen-2022-program-og-pamelding/
https://kulturvern.no/kulturarvkonferansen-2022-program-og-pamelding/
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Sak 55 – 2022 Budsjettprognose 1. halvår  

  
Budsjett for 2022 ble vedtatt med et forventet underskudd på 614 616. Foreløpig prognose 
ser litt mer positiv ut og vi styrer mot et noe lavere underskudd. Dette forutsetter at 
prosjektene går i balanse og at medlemsinntektene blir som budsjettert. Dvs. at vi må ha en 
viss medlemsvekst. Tallene er fortsatt usikre, og administrasjonen følger nøye med både på 
utgifts- og inntektssiden. I neste styremøte vil styret får regnskapsresultat 1. halvår med en 
justert budsjettprognose med utdypende kommentarer til behandling. 
 
Vedtak: 
Til orientering 
 

Sak 56 – 2022            Landsmøte – kort evaluering 

 
Vedtak: 
Saken utsettes til møtet i september. 
 

Sak 57 – 2022 Personale – til orientering 

.    
a. Utlysing av redaktørstillingen i Norsk Husflid 

Berit Solhaug går av med pensjon ved nyttår og stillingen lyses ut tidlig i september  
NH s kommunikasjonsstrategi som også omfatter bladets rolle og profil blir drøftingssak 
på septembermøtet. 

b. Utlysing av vikariat i Trøndelag 
c. Lønnsforhandlingene 2022 
d. Personalsamling uke 35. 
 
Vedtak: 
Til orientering 
 

Sak 58 – 2022 Nettsider/medlemssystem – orientering om status 

 
Styret fikk en kort muntlig redegjørelse om status på møte. Administrasjonen følger opp med 
evaluering av de ulike områdene knyttet til nettsider og medlemssystem, samt om vi skal 
engasjere kompetanse som en del av egen stab. 
 
Vedtak: 
Til orientering. 
 
Oslo august 2022 
 
Barbro Tronhuus Storlien  Agnete Sivertsen  Ellen Holtan Folkestad   
Styreleder   nestleder  styremedlem 
 
Merete Mattsson  Edmund Bull-Sveen  Tove Lindberget   Ola Dybendal  
Styremedlem   styremedlem  styremedlem  styremedlem 
 
 
Åshild Føllesdal   Paula Midtbø  Kristin Borge Rasmussen  
1. varamedlem  2. varamedlem 3. varamedlem 
 
Marit Jacobsen 
Direktør/referent 


