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Referat fra styremøte 7 - 2022 
 
Tirsdag 20. september 15-18 og onsdag 21. september 09 -15. 
I NH s lokale i Øvre Slottsgate 2 i Oslo. 
 
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, Reidunn Lien Horgen, vara for ansattes 
representant 
 
Fra administrasjonen deltok: 
Hillevi Strandabø onsdag under sak 62 – økonomi. 
Kurt Bohmann onsdag under sak 62 økonomi og sak 67 Nettsider og medlemssystem. 
Tone Sjåstad onsdag under hele møtet. 
Marit Jacobsen begge møtedager. 
 
Møtet ble innledet med en presentasjonsrunde av styrets medlemmer, bakgrunn, 
kompetanse og referanser for vervet. 
 

 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
 

 
Vedtak: 
 
Godkjent 
 

 
Godkjenning av referat fra møte 6 -2022 
 

 
Vedtak: 
 
Godkjent 
 

 
Sak 60 – 2022 Styreinstruks 
 

 
Administrasjonen hadde utarbeidet et justert forslag til styreinstruks. Denne ble gjennomgått i 
møte og det kom flere forslag til endringer. 
 
Vedtak: 
Administrasjonen bearbeider utkastet til instruks med de innspillene som kom fram i møte. 
Arbeidsutvalget får instruksen til gjennomgang før den legges fram for endelig vedtak på 
styremøte i november. 
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Sak 61 – 2022 Oppfølging av vedtak på landsmøte 
 

 
a. Evaluering av selve landsmøtearrangementet 
 

Vi hadde ikke hatt skriftlig evaluering fra deltakerne denne gangen.  
Inntrykket er at kulturprogrammet med utflukter og marked var populært og fungerte godt 
også til myldring og gode samtaler. Lokal arrangør hadde gjort en kjempejobb! 
 
Vi har hatt en intern evaluering om den administrative planleggingen og gjennomføringen.  
Der er en del forbedringspotensiale som vi nå har dokumentet og vil ta med oss i arbeidet 
framover mot landsmøtet i Bodø i 2024.Vi har hatt et første digitalt møte med arrangøren og 
avtalt besøk i Bodø i høst for å se på lokaler og legge en framdriftsplan for samarbeidet med 
Nordland Husflidslag. Tidspunkt for landsmøtet i 2024 må bli første helg i juni, da det var 
eneste mulige pga. hotellkapasitet. 
 
Regnskapet for landsmøtet er ikke helt klart ennå. Det er budsjettert med et underskudd på 
400.000 som går til dekning av reise og opphold mm for styre, opphold for alle ansatte (reise 
går på egne budsjett), gjester, hedersprismottakere og andre utgifter som NH skal betale i 
forhold til avtale med lokal arrangør. 
 
Vedtak: 
Til orientering med følgende kommentarer i møtet: 
 
b. Holdbart Håndverk – tidløs. Utstilling med offisiell åpning torsdag før landsmøte 
Åpningen av utstillingen var ikke en del av selve landsmøteprogrammet. men Mange 
deltakere fikk likevel se utstillingen da den var på Oleana, som var ett av mulige 
utfluktssteder lørdag. Utstillingen var en del av kampanjen Holbart Håndverk – tidløs, og var 
åpen i hele sommer. Tiltaket ble delvis finansiert av Husflidsfondet, men flere ansatte var 
involvert i og brukte utallige arbeidstimer både på forarbeid og selve utstillingen.  
Her er prosjektet/kampanjen presentert:https://husflid.no/holdbart-handverk-tidlos-2021-
2022/  
 
Vedtak: 
Styret ber administrasjonen ta med seg de positive erfaringene fra prosjektet i forarbeidet til 
landsmøte i Bodø  
 
c. Landsmøteforhandlingene 
Følgende punkter følges opp fram mot neste landsmøte i Bodø: 
 
- Tydelig framdriftsplan med frister for når og hvilke saker som skal sendes på høring. Denne 

kommuniseres godt, gjerne flere ganger både med lokale og regionale ledd, samt butikker, 
håndverkere, og ansatte. 

- Styret får framdriftsplan for landsmøte med sjekkpunkter på hvert styremøte i perioden. 
- En av ordstyrerne bør ha god erfaring fra en slik rolle. Gjerne fra en annen organisasjon. Den 

andre oppnevnes blant utsendingene.  
- Mellom sakene eller i direkte tilknytning til disse bør det legges opp til mer selvskryt av hva 

organisasjonen får til. Løfte fram erfaringer og eksempler fra lokalt- og regionalt nivå, prosjekter, 
butikk- og lagsamarbeid, osv. Målet er å se hva vi kan får til og hvor viktig alle deler av 
organisasjonen er for å nå strategiske mål. 

- Presentere tall på en mer illustrativ måte – kakediagram e.l. 
- Fortsette med prisutdelinger – de blir høyt verdsatt og bygger alle gode – ros er motiverende og 

undervurdert! 

 

https://husflid.no/holdbart-handverk-tidlos-2021-2022/
https://husflid.no/holdbart-handverk-tidlos-2021-2022/
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Vedtak: 
Til orientering og oppfølging 
 
d. Iverksetting av vedtak 
Protokollen er godkjent av protokollunderskrivere Helen Olsen og Nomi Nilssen, og lagt ut på 
nettsidene. 
 
Alle vedtekter er endret som konsekvens av vedtak på landsmøtet. 
NH s vedtekter, normalvekter for region- og lokallag er oppdatert i begge målformer.  
Alle medlemslag må oppdatere sine vedtekter etter disse endringene og behandle dem på 
egne årsmøter våren 2023. Regionlagene har ansvar for å følge opp lokallagene i sine 
regioner. 
 
Vedtak: 
Til orientering 
 
d. Andre saker som må følges opp: 
 
Etablering av Ungdomsråd  
 
Landsmøtet gjorde slikt vedtak 
 

Det innføres en ny paragraf i NHs vedtekter som sier at NH har et ungdomsråd 
bestående av et gitt antall medlemmer valgt på landsmøte. Frem 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. 

 
 
Vedtak: 
Styret får våren 2023 en sak om formalisering av ungdomsråd og prosessen fram mot 
landsmøte 2024. Forslag til vedtekter for ungdomsrådet må sendes på høring i god tid, dvs. 
høsten 2023. 
Styret må tidlig i 2023.oppnevne et ungdomsråd for perioden fram mot landsmøte 2024  
 
 
e. Strategisk plan – prosess fram mot årlige handlingsplaner  
 
Vedtak: 
Metode for konkretisering av strategisk plan gjennom årlige handlings-/arbeidsplaner blir ett 
av temaene på regionlagssamlingen i oktober. 
  
f. Kontingent – behov for utprøving av nye modeller for økt rekruttering og inntekter? 

 
Både administrasjonen og konsulentapparatet vårt ute «i marken» får innspill om 
kontingenten, både rutiner for innkreving, størrelse, kampanjer og studentrabatt,  
Tiden er inne for å gjøre et skikkelig arbeid og utrede ulike muligheter som kan la seg prøve 
ut uten landsmøtebehandling. NH har et relativt komplisert kontingentsystem, med refusjon 
nedover i systemet. Her bør vi se på om det er mulig å finne alternative løsninger for 
utprøving.  
 
 
Vedtak: 
Administrasjonen utreder ulike modeller for medlemsrekrutterting og kampanjer med redusert 
kontingent og legger den fram for styret tidlig i 2023. 
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Sak 62 – 2022 Økonomi 
 

 
a. Gjennomgang av økonomistrømmen i organisasjonen 
Administrasjonen gikk gjennom de ulike inntektspostene budsjettet 
 
Vedtak: 
Til orientering 
 
 
b. Regnskap 2.kvartal og budsjettprognose for 2022 
Administrasjonen la fram regnskap for 2. kvartal samt en justert prognose med  
et underskudd på om lag 440.000, mot budsjettert 614.000 
 
Vedtak: 
Til orientering 
 

 
Sak 63 – 2022 Program for regionlagssamling Sandvika 28.-30. oktober 
 

 
Høstens samling for regionlagene er lagt til 28.- 30. oktober på Scandic Oslofjord hotell i 
Sandvika i Bærum utenfor Oslo. Tidsramme er fredag kveld til søndag kl. 16. Deler av 
søndagen er alle ansatte til stede slik at frivillige og ansatte kan jobbe sammen 

  
- Rolle og oppgavefordeling mellom konsulent og regionlagsstyre - i tråd med innspill på 

landsmøte som nå er forankrete den nye strategiske planen.  
- Vår felles økonomi - fordeling av kostnader ved regionlagenes arrangementer – hvem 

betaler hva - er det behov for felles retningslinjer?  
- Hvordan konkretisere strategisk plan gjennom handlingsplaner på alle nivåer i 

organisasjonen.  
- Åpent for alle – Studieforbundet kultur og tradisjons prosjekt for å nå nye og brede 

målgrupper  
- Nettsidens muligheter og umuligheter – informasjon om framdrift og utvikling  
- Sparebankstiftelsen DNB s satsing Håndverksløftet  
- Bærum Husflidsforening er 100 år i år. De er det største lokallaget i NH. Vi inviterer dem 

til å besøke samlinga vår og fortelle om hvordan de jobber for å skape oppmerksomhet 
og ikke minst god støtte fra kommunen.  

  
Vedtak: 
Skissen til program støttes og utarbeides videre etter innspill i møtet. 
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Sak 64 – 2022 Kommunikasjon og synliggjøring 
 

 
Kommunikasjonsrådgiver Tone Sjåstad presenterer organisasjonens eksterne 
kommunikasjonskanaler. NH har en rekke kanaler for kommunikasjon og synliggjøring, 
internt i organisasjonen og eksternt. Gjennom sosiale medier når vi svært mange langt 
utover medlemsmassen. Det månedlige «nyhetsbrevet/lagssendinga, blir tatt svært godt imot 
i lokallaga. Bladet Norsk Husflid er også en sentral del av vår kommunikasjon og 
synliggjøring. 
Når redaktør Berit Solhaug slutter og går av med pensjon etter enn 20 år i redaktørstillingen 
er det naturlig å diskutere hvordan bladet/magasinet kan utvikles framover.  
Styret diskuterte blant annet; 
Målgruppe; medlemmer, tillitsvalgte, allmennheten og ulike aldersgrupper. 
Form og innhold: Fagblad, medlemsblad, magasin, knytte artikler og oppskrifter mer sammen  
Nå bredere ut gjennom løssalg? 
Hva oppnår vi som organisasjon og for interessen for husflid og håndverk ved å utgi bladet? 
 
Vedtak: 
Styret tok orienteringen om NHs Kommunikasjons- og synliggjøringsarbeid til orientering. 
Bladet Norsk Husflid spiller en sentral rolle i dette og det bør legges opp til en tettere kontakt 
mellom redaktøren og kommunikasjons-/synliggjøringsarbeidet.  
 

 
Sak 65 - 2022  EUs direktiv for merking av tekstiler - Konsekvenser for bla 

bunaden 
 

 
EUs direktiv for merking av tekstiler - Konsekvenser for bl.a. bunaden var tema både under 
Arendalsuka og paneldebatten "Hvor bærekraftig er nå bunaden, egentlig?" 
og på Fagdagene i bunad og folkedrakt på Fagernes. 
Tone og Mart deltok i Arendal, Barbro, Ellen, Agnete og Merete på Fagernes. Det ble 
orientert fra begge arrangementene og styret ønsker at administrasjonen arbeider videre 
med aktuelle samarbeidsparter for å påvirke politisk. 
Dette innlegg på Norges Ungdomslag nettside gir en god introduksjon til problemstillinga: 
https://www.ungdomslag.no/magasin/derfor-kjem-bunaden-darleg-ut-nar-eu-vil-miljomerke-klede/ 
 
Vedtak: 
Til orientering 
 

Sak 66  – 2022 Personale  

a) Status for lønnsforhandlingene 2022 
Forhandlingene ble innledet 6. september og forsetter 7. oktober. God stemning så langt. 

b) Medarbeiderundersøkelse høst 2022 
c) Prosess nyansettelser 

Tre stillinger er lyst ut: 
Redaktør Norsk Husflid 
Vikar og fast stilling konsulenter i Trøndelag – totalt 1,6 stilling 
Alle stillingene har søknadsfrist 1. oktober 

 

Vedtak: 

Til orientering 

https://www.ungdomslag.no/magasin/derfor-kjem-bunaden-darleg-ut-nar-eu-vil-miljomerke-klede/
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Sak 67 – 2022 Drift 
 

 
a. Nettsider/medlemssystem – videre prosess 
 

Etter en rekke henvendelser fra medlemslag har administrasjonen sendt ut omfattende 
informasjoner om planlagt framdrift i utviklingen av nettsidene/medlemssystemet. Sidene har 
ikke fungert tilfredsstillende og vår eksterne leverandør har ikke løst de ulike utfordringene 
tilfredsstillende og innenfor kostnads- og tidsrammer vi på sikt kan leve med. For å sikre 
tilfredsstillende framdrift for medlemmene mener administrasjonen at vi må knytte til oss en 
utvikler som kan jobbe direkte hos i NH og som vi kan følge opp tett. 
 

Vedtak: 
Styret støtter vurderingene som ble presentert i møtet og ber administrasjonen gå videre 
med å rekruttere en person i en ressurs /engasjement for til å arbeide med å utvikle 
nettsiden/medlemssystemet på en mer tilfredsstillende måte. 
 
b. Kontorlokalene i Oslo – evt. Flytting 
 
Vi har leieavtale gjennom Kulturvernforbundet i Øvre Slottsgate 2 b. Vi deler lokaler med 
mange av medlemsorganisasjonene i denne paraplyen og med Noregs Ungdomslag. 
Dette er både nyttig og hyggelig og et kontorfellesskap vi bør fortsette i. Lokalene begynner å 
bli slitt etter 12 år uten noen form for oppussing. 
Leieavtalen med gårdeier Opulens går ut høsten 2023 og vi har fått et tilbud med en langt 
høyere pris enn den vi har i dag, selv uten noen form for oppussing. 
Kulturvernforbundet vurdere derfor ulike alternativer som er på markedet og som egner seg 
for helle felleskapet. De og orienterer og tar oss med i vurderingsprosessen.  
Alle organisasjonene har begrenset økonomi og har derfor stort sett det samme 
utgangspunkt og behov som NH. 
 
Vedtak: 
Til orientering 
 

 
Sak 68  – 2022 Prosjekter og større tiltak 
 

 
Holdbart: 
Vi har søkt Sparebankstiftelsen DNB om videreføring, utvidelse og utvikling av  
Prosjektene Alt kan Fikses og Rundt Bålet. Vi har hatt tett dialog med Sparebankstiftelsen og 
har i denne omgang lagt inn lønnskostnader for prosjektledelse og prosjektkoordinering. 
Det er også søkt om midler til breddegave som skal deles ut til lagene som i forrige omgang, 
kurs og opplæring både av egne medarbeider og av de frivillige i lagene. 
Begge prosjektene har hver for seg en søknadsramme på om lag 3 millioner. 
Det blir orientert ytterligere i møte. 
 
Organisasjonsopplæring 
Vi er i gang med å utarbeide opplegg for digital opplæring i ulike moduler: 
Valgkomite, Årsmøte , Styrearbeid 
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Internasjonalt samarbeid 
Nordisk og Europeisk: 
- Nordisk møte 12. oktober – digitalt .  

tema bla: Nordic Youth Camp – evaluering 
- Nordisk konferanse og 110 års jubileum i Stockholm i november 2022 
- Vävmessan i Sverige – september  
- European Craft Org. Eco – Jubileum – neste møte i 2023 
 
- UNESCO 
- Bunadbruk i Norge på Unescos liste – status for søknadsarbeidet 
- Årlig møte for akkrediterte NGO – er Nov/des i Marokko – NH sender to deltakere 

https://husflid.no/om-norges-husflidslag/organisasjon/arsmeldinger/ 
 
Vedtak: 
 
Neste styremøte er torsdag 17. november 10-16 i Oslo. 
 
    
 
Oslo, oktober 
 
Marit Jacobsen 
referent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://husflid.no/om-norges-husflidslag/organisasjon/arsmeldinger/

