LAGSENDING Januar 2022
Til fylkes- og lokallag, medlemsbutikker, husflidhåndverkere og -lag

Alt kan fikses!

Rundt bålet

Vil deres lokallag ha Fikselaug på Den store
klesbyttedagen 26. mars, eller har planlagt andre
Holdbart-aktiviteter det kommende året? Meld deres
interesse innen 4. februar!

Verktøypakker er på vei ut til de lagene som har fått
tildeling. Denne våren legger vi vekt på opplæring og
inspirasjon til aktivitet. Informasjon om Rundt bålet,
opplæringsplan og påmeldinger kommer her.

Les mer om prosjektet, hva lokallagene som blir med
mottar og hva man forplikter seg til på vår nettside.
Opptak fra informasjonswebinar
Torsdag 27.01. ble det arrangert et informasjonsmøte om
Alt kan fikses på Zoom. Fordi flere ikke hadde anledning
til å være med har vi lagt ut opptak på YouTube.
Påmelding
Registrer deres interesse, og få muligheten til å søke om
midler til innkjøp av materiell og nødvendig utstyr:
Les mer og gå til søknadsskjema for husflidslag.
Påmeldingsfristen er 4. februar. Dette er så vi rekker å
sende materialpakker og hefter til alle som er påmeldt,
og finne eventuelle samarbeidspartnere.
Påmelding for arrangører av Klesbyttedagen:
Naturvernforbundets side og påmeldingsskjema.
Påmeldingsfristen er 1. mars.

Young Craft 2022
Til sommeren blir det håndverksleir for ungdom i
Danmark. Kanskje ditt lag har lyst til å sende en
ungdom på leir? Se program og påmelding.

Inspirasjonsmøter for
Ung Husflid-kontakter
Denne våren arrangerer vi tre inspirasjonsmøter på
Zoom, 8.02, 15.03 og 26.04. Vi tar opp ulike aktuelle
temaer som Ung Husflid-kontaktene har meldt inn.
På møtene blir det delt informasjon, om utfordringer
og påfyll av faglig inspirasjon. Program for møtene og
åpne Zoom-lenker kommer her.
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Oppdatering om nettsiden

Fagbrev innen tradisjonshåndverk?

I starten av desember skiftet husflid.no utseende,
og ble oppdatert med nye funksjoner. Mye er på plass,
men det er fremdeles elementer som ikke fungerer slik
de skal. Vi jobber på spreng for at feilene skal løses og
takker for tålmodigheten så langt.

Hjerleid Håndverksskole kan nå tilby VG2 Søm og
tekstilhåndverk. I høst startet 10 elever på denne linjen
som kan føre til læretid som bunadtilvirker, håndvever,
strikkehåndverker, modist, m.fl. Skolen har nå 78
elever og tilbyr hele 7 forskjellige utdanningstilbud.
Søknadsfristen for neste skoleår er 1. mars 2022.

Ofte stilte spørsmål
Vi har laget en oversikt over våre mest stilte spørsmål
knyttet til den nye nettsiden. Den finner dere her. Håper
dere får svar på det dere lurer på.

Vi har samlet en oversikt over opplæring og utdanning
innenfor tradisjonshåndverk og husflid. Les mer.

Meld inn feil
For å melde om feil eller mangler, send en e-post til
support@husflid.no. Vi opplever for øyeblikket stor
pågang på både e-post og telefon, men hjelper så snart
vi kan.
Ny runde med opplæring i Min side og kurskalender
er planlagt etter påske, når de nye styrene er på plass.
Datoer kommer.

Europeisk husflid og håndverk
Rødlista-dokumentasjonskurs
Har deres lokallag jobbet med en rødlisteteknikk tidligere
som kunne trenge en oppdatering? Da er dette kurset
for dere.
Kurset er ment for de som ønsker å friske opp et
prosjekt, kanskje andre i laget har jobbet med, eller laget
ikke har klart å fullføre. Vi ønsker at rødlisteprosjekter
er levende i lokallagene, gjennom kurs eller andre
aktiviteter, for at de ikke går i glemmeboken.
Kurset kjøres digitalt på Zoom i 3 deler: 30. april, 21. mai
og 1. juni, og er tilgjengelig for alle lokallag i Norge.
Påmelding innen 23. mars til reidunn@husflid.no eller
finnmark@husflid.no. Program kommer på e-post til de
som er påmeldt. Se Facebook-arrangement.
Les mer om Rødlista og dokumenterte teknikker her.

Norges Husflidslag

Det europeiske nettverket ECO, European Craft
Organization (tidligere EFACF) fyller 50 år i 2022. Norges
Husflidslag har vært medlem i ca 30 år og har i år
lederskapet og generalsekretæren.
Landene legger opp til økt aktivitet på Facebooksiden det kommende året. Følg med for inspirasjon,
arrangement og nyttig innhold fra hele Europa!

Søk tilskudd til Husflidsdagen,
og arbeid med barn og unge
Har laget planlagt aktivitet på Vår dag, lørdag 7. mai?
Søk midler til arrangement (opp til kr. 25.000) innen 7.
februar. Vår dag er en del av Frivillighetens år 2022.
For de som jobber med inkluderende arbeid for barn
og unge, som Ung Husflid, er det mulig å søke midler til
ulike aktiviteter og opplegg. Les mer.
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Årsmøtegjennomføring og
årsmeldinger

Medlemskontingent: betalingsfrist
og stemmerett på årsmøter

Vi minner om at lokallagene gjennomfører sine årsmøter
før 15. februar. Årsmelding og regnskap sendes til
fylkeslaget og Norges Husflidslag (post@husflid.no) så
snart dette er klart, og senest 1. mars. Det kan sendes
selv om årsmøtet ikke er avholdt. Norges Husflidslag
bruker informasjonen fra lokallagene i sin søknad om
driftsstøtte for 2023 til Kulturdepartementet med frist
1. mars. Her ligger organisasjonsmateriell til årsmøtet.

Faktura for 2022-medlemskontingent ble sendt ut til alle
medlemmer i begynnelsen av desember sammen med
Norsk Husflid. Betalingsfristen er satt til 31. januar.

Oppdater kontaktinformasjonen til det nye styret
Husk å gå inn på hjemmesiden og endre tillitsvervene
(adresselisten) etter årsmøtet. Gjør dere dette er det
ikke nødvendig å sende inn utfylt adresseskjema til
fylkeslaget. Se hvordan redigere verv her.

Regjeringen oppretter strømpakke
for frivilligheten

Medlemskontingent må være betalt for inneværende år
for å ha stemmerett på årsmøtene. Det samme gjelder
for delegater til fylkeslagsårsmøtene, som allerede nå
etterspørs og godkjennes av lokallagenes årsmøter.
Dette ble vedtatt på landsmøtet i 2021. Se vedtekter.
Logg inn på Min side for å sjekke betalingsstatus
eller betale årets medlemskontingent.
Nå får du ett av to valg:
1. Ikke betalt. Klikk på Gå til betaling for å betale. Noen
opplever å få en 404-feilkode, men betalingen går
gjennom. Sjekk ved å logge ut og inn, eller i nettbanken.

Regjeringen har varslet at det kommer en egen
strømpakke for frivilligheten. Rammene beregnes etter
om lag samme modell som for husholdninger, som får
dekket 80 prosent av strømutgiftene som overskrider
70 øre per kWt. Les mer på Frivillighet Norge sine sider.

Bli oppdatert på siste nytt
fra Norges Husflidslag

2. Betalt. Sjekk at du er medlem i korrekt lokallag. Ta
kontakt med medlem@husflid.no om du ønsker å bytte.

Norges Husflidslag på Facebook
Norges Husflidslag på Instagram
Holdbart på Facebook
Ung Husflid på Facebook
Ung Husflid på Instagram
Tidligere sendte Lagsendinger

Norges Husflidslag

Medlemslistene inne på Rediger lokallag oppdateres i
det medlemmer betaler kontingenten.
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Refleksjoner om bunadbruk
Den digitale spørreundersøkelsen om bunadbruk
stenger 15. februar. Vi har som mål å få 1000 svar ,
og nærmer oss nå 800. Vi ser få svar fra folk nord for
Trondheim, menn og ungdom/unge voksne, og ønsker
spesielt at dere tar dere tid til å svare. Undersøkelsen tar
bare et par minutter. Svarene blir brukt i vår søknad for å
få Bunadbruken i Norge på UNESCO-lista.

Bli vår nye kollega!
Vil du jobbe i Norges Husflidslag, eller kjenner
noen som hadde passet hos oss? Vi har to ledige
husflidskonsulentstillinger, i Møre og Romsdal og i
Rogaland. Les mer og søk innen 4. februar.

Utbetaling av Momskompensasjon,
frifondsmidler og kontingent
Før jul ble det sendt ut en oversikt over ulike ordninger
som ble betalt ut i desember og januar. Pengene skal nå
være på konto.
Oversikten inneholdt hvilke ordninger som gjelder deres
lag og hva dere får utbetalt; Momskompensasjon,
Frifondsmidler, Frifond stimuleringsmidler og/eller
refusjon av kontingent. Ta kontakt med Kurt Bohmann,
kurt@husflid.no dersom dere har spørsmål om dette.

Hefte: Bunad, hva er det?
I heftet Bunad, hva er det? finner du oppskrifter, en
liten grindvev og gode instruksjoner for hvordan bruke
den. Lær å lage fine nøkkelbånd og vennskapsbånd i
hose- og grindvevteknikk. Heftet gir også et innblikk i
bunadtradisjoner i Norge, kulturarv og UNESCO.
Les mer om heftet her. Pris kr. 25,-/stk. Bestillinger
sendes til post@husflid.no. Merk e-posten med
Bestilling av Bunad, hva er det.
det.

Den store klesbyttedagen
26. mars 2022
Husflidsdagen
7. mai 2022
Sett av datoene!

Norges Husflidslag
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