Stiftet 3. mars 1937

HANDLINGSPLAN 2022
I henhold til vedtektene skal Akershus Fylkeshusflidslag:
• Arbeide for å fremme god norsk husflid kulturelt, sosialt og økonomisk
• Være et bindeledd mellom lokallagene i fylket og Norges Husflidslag (NH)
• Arbeide i samsvar med NH sitt formål, vedtekter og vedtak fattet av landsmøtet og
sentralstyret.
Akershus Fylkeshusflidslag retter sin aktivitet mot fire nivåer:
A) Lokallagene
B) Fylkeshusflidslagene i Østfold og Buskerud (Viken)
C) Norges Husflidslag
D) Samfunnet
Overfor lokallagene skal Akershus fylkeshusflidslag (AF) :
• Bidra til at lokallagene får opplæring innenfor organisasjonsutvikling og andre relevante
kurs
• Formidle NHs sine verdier og strategier til lokallagene
• Bidra økonomisk slik at lokallagene kan gjennomføre smalere kostbare kurs som er
relevante, som for eksempel rødlistede teknikker
• Ha felles fokus og strategi på medlemsutvikling, rekruttering, integrering, aktivisering og på
å beholde medlemmer.
• Øke presisjon og tydelighet i kommunikasjon mellom AF og lokallagene Overfor
fylkeshusflidslagene i Østfold og Buskerud (Viken) skal AF:
• Samarbeide for å øke kunnskap om hverandres arbeid og utfordringer
• Ta initiativ til å samarbeide om felles aktiviteter
• Skape felles holdninger og enighet i møte med fylkeskommunen
• Bidra til å evaluere nåværende organisasjonsmodell.
Overfor Norges Husflidslag skal AF:
• Være et talerør for lokallagene opp mot NH
• Bidra med statistikk og annen dokumentasjon som viser innhold og omfang av lokallagenes
virksomhet i Akershus
• Gi innspill til NH i forbindelse med utarbeidelse av visjoner og strategiplaner Overfor
samfunnet har Akershus fylkeshusflidslag som mål å tydeliggjøre og synliggjøre hva
husflidslagene står for og skal:
• Øke kunnskap om lokallagenes virksomhet og være en aktiv formidler av deres betydning
for opplæring av barn/unge og voksne innen håndverksfag
• Øke kunnskap om og kjennskap til håndverkskulturen.
• Bidra til økt samarbeid i hele Viken
• Oppfølging av Norges Husflidslags strategiplan
• Være en bidragsyter til at gjeldende strategiplan for NH virkeliggjøres i lokallagene.
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AKTIVITETER OG TILTAK 2022
Samarbeid
• Samarbeide med Buskerud og Østfold i Arbeidsutvalget for fylkeshusflidslagene
• Viken fylkeskommune
• Voksenopplæringsforbundet (VOFO)
• Studieforbundet Kultur og Tradisjon Akershus
• Husflidskonsulenten i fylket
Kurs
• Lokallagssamling
• Instruktørkurs for Ung Husflid
• Støtte til smale kurs
Informasjon
• Bruke hjemmesiden aktivt
• Informasjonsbrev til lokallagene
• Informasjon ut til samfunnet
Årsmelding sendes
• Viken fylkeskommune
• Kommunene i Viken
• Lokallagene i Viken
• Norges Husflidslag
• Kulturrådet
Regionmøter
• Regionmøter gjennomføres som tidligere år
Deltakelse på nasjonale samlinger i Norges Husflidslag
• Landsmøte
• Fylkesledermøte
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