LAGSENDING Desember 2021
Til fylkes- og lokallag, medlemsbutikker, husflidhåndverkere og -lag

Den nye nettsiden er lansert
I starten av desember skiftet husflid.no utseende,
og ble oppdatert med nytt design og nye funksjoner.
Vi er veldig glade for å endelig kunne vise de frem!
Håper dere liker dem — både hvordan de ser ut og de
mange forbedrede funksjonene.
I uke 46 hadde vi opplæring i bruk av nye nettsider
og innlogget område for tillitsvalgte. Takk til alle som
deltok, stilte gode spørsmål og kom med nyttige
tilbakemeldinger underveis. I overkant av 500
personer deltok i løpet av uka, fordelt på 22 økter, så
her fikk vi mange gode innspill.
Dere kan nå gjøre følgende på ny side:
• Se og endre egen informasjon
• Se status for eget medlemskap og verv
• Se medlemslista til laget
Last ned til Excel-knappen fungerer ikke, men man
kan «laste den ned» om man markerer alt og limer inn
i Excel. Dette kan være en enkel og midlertidig måte å
få frem all informasjon på og lett sortere.
• Endre medlemsinformasjon
• Redigere lagets verv
• Sende lagpost til medlemmer
• Redigere lagets hjemmeside
• Lese digitale utgaver av Norsk Husflid
• Gjøre bestillinger i nettbutikken
• Melde inn nye medlemmer
Meld inn feil
For å melde om feil fremover ber vi dere fylle ut
feilregistreringskjemaet dere finner på: https://forms.
gle/Y5Bm2CYqA8iU8Lig9. Dette vil være en stor hjelp
for oss, slik at vi kan samle alle feilmeldingene og se
dem opp mot hverandre.
Husflidhåndverkere og medlemsbutikker
De nye sidene til husflidhåndverkerne, håndverkerlag
og butikker kommer på plass etter nyttår. Da holder
vi introduksjonskurs i bruk og muligheter på ny side.
Vi kommer tilbake med mer informasjon om dette.
Alle håndverkere kan allerede nå logge seg inn
på medlemssidene og se/redigere sin personlige
informasjon. Mulighet for å redigere informasjonen til
bedriften kommer.

Henvendelser og support
Får dere ikke logget inn, har behov for teknisk hjelp
eller har spørsmål vedrørende den nye nettsiden? Ta
kontakt på support@husflid.no så hjelper vi dere så
raskt vi kan. Vi er åpne for henvendelser til og med 23.
desember, og er tilbake 3. januar.
Her finner dere brukerveiledninger til Medlemssidene.
Logg inn på medlemssidene for første gang
• Gå til husflid.no/medlemssider
• Trykk på lenken ”Første gang du logger inn eller
glemt passord?” og skriv inn ditt telefonnummer.
Klikk på ”Send nytt passord”.
• Du får nå tilsendt en SMS med nytt passord. Dette
passordet kan du også bruke for å logge inn senere.
• Skriv inn ditt telefonnummer igjen, og passord
tilsendt på SMS for å logge inn. Du kan ikke bruke
e-postadresse eller samme passord som du har
brukt tidligere for å logge inn på Medlemssidene.
Kom i gang med kurskalenderen
Vi planlegger fire introduksjonskurs i bruk av
kurskalenderen på ny side i januar. Møtet foregår på
Zoom og varer omtrent en time. Ingen påmelding er
nødvendig.
Tirsdag 11. januar, kl. 09.00
us06web.zoom.us/j/85094091414?pwd=KzFlMVdDcT
Y1ZFBQTC9uUTZZMVQ5dz09
Onsdag 12. januar, kl. 18.00
us06web.zoom.us/j/83710046881?pwd=UVFiZlYyYm
MzVGRnbW1mbWJGRlBGUT09
Tirsdag 18. januar, kl. 09.00
us06web.zoom.us/j/85285847262?pwd=ZW5RK2d4
T3hiYlU4SUkzUE5rWktQZz09
Onsdag 19. januar, kl. 18.00
https://us06web.zoom.us/j/88157988194?pwd=T0FM
UnB5N1RmSnBnZWtmcnE1ZkFQdz09
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Rundt bålet: Vi gratulerer 66 lag
med tildeling av verktøypakker
Det kom inn 111 søknader til 66 verktøypakker i Rundt
bålet-prosjektet. Det er fantastisk at så mange lag
ønsker å delta! Alle søkere som var med i denne
søknadsrunden blir tilskrevet og får informasjon om
videre framdrift.
De som har fått tildeling vil få tilbud om et
informasjonsmøte på Zoom 18. januar. Der vil dere få
datoer for opplæring og oppstart. Dere vil få første
prioritet på opplærings- og inspirasjonskursene som
arrangeres i regi av prosjektet denne våren. Til dere som
ikke fikk tildeling i denne runden, vil vi si at tildeling av
verktøypakker ikke er avgjørende for å delta, men vi har
ikke kapasitet til å kurse alle denne våren.
Målet er at Rundt bålet skal gi opplæringstilbud til alle
lag som ønsker å være med i prosjektet, i løpet av de
kommende to årene! Se hvilke lag som fikk tildeling.
Rundt bålet er støttet av Sparebankstiftelsen DNB.
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Vær med på Klesbyttedagen
Vil deres lokallag ha Fikselaug på Den Store
Klesbyttedagen 26. mars 2022? Registrer deres
interesse her, og få muligheten til å søke om midler til
innkjøp av materiell og nødvendig utstyr. Les mer og gå
til søknadsskjema. Påmeldingsfristen er 31. januar.
Samarbeid med Naturvernforbundet
Gjennom et nasjonalt samarbeid med
Naturvernforbundet setter vi interesserte
lokallag i kontakt med lokale arrangører av
klesbyttearrangementer. På Naturvernforbundets
side og påmeldingsskjema skriver de: Årets tema
er reparasjon, og gjennom kampanjen #Ettårtil og i
samarbeid med Norges Husflidslag sine ”Fikselaug” vil
vi løfte viktigheten av reparasjon for å forlenge klærnes
levetid. Når vi reparerer klærne våre, så kan vi doble
brukstida og dermed halveres klimagassutslippet.
Dette gjør reparasjon til et viktig klimatiltak. I forkant
av årets arrangment, vil våre lokallag kunne koble seg
opp mot lokale husflidslag, og på den måten gjøre
klesbyttedagen en til en reparasjonsfest.
Klesbyttearrangører som er interesserte i Fikselaug
kan huke av for dette når de melder seg på. Dette gir
NH tillatelse til å dele deres sin kontaktinformasjon
med lokallag i nærheten. Vi tar kontakt med lokallag
forløpende etter hvert som andre aktører melder sin
interesse. Dere i lokallaget velger selv om dere ønsker å
samarbeide om/delta på Klesbyttedagen.
Webinarer
I februar og mars kan lokallag være med på
informasjonwebinar om Klesbyttedagen med
Naturvernforbundet, samt egne webinarer med
Fikselaug og fiksing som tema. Datoer kommer.

Lag det selv adventskalender
Ung Husflid er i ferd med å fylle lukene i årets
adventskalender. Det blir julegavelaging og julepynt i
skjønn forening. Ungdomsrådet har bidratt med flere av
innslagene. Du finner godbitene her.

Norges Husflidslag

Fiksehåndbok
Som en del av Alt kan fikses-prosjektet lager vi en
praktisk håndbok for fiksing. Fikseheftet er på 50 sider,
med fremgangsmåter, inspirasjon og nyttig informasjon
om klær og reparasjon. Målgruppa er unge voksne
(18-35 år) og teknikkene er både for nye og mer erfarne
fiksere. Heftet lanseres i forbindelse med Den store
klesbyttedagen 26. mars 2022. Deltagende lokallag vil
få tilsendt heftet i forkant av dagen.
Alt kan fikses er støttet av Sparebankstiftelsen DNB.
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Årsmøter og viktige datoer i 2022
Oversikten over datoer og oppgaver for tillitsvalgte i
Norges Husflidslag er oppdatert og ligger tilgjengelig på
Medlemssider > Organisasjon > Viktige datoer.
I normalvedtektene for lokal- og fylkeslag
(oppdatert juni 2021) finner dere også
informasjon og nøkkeloppgaver i forbindelse med
årsmøtegjennomføringen. For spørsmål om valgkomite,
årsmøter eller annet, ta kontakt med fylkeslaget eller
husflidskonsulenten.

Medlemskontingent for 2022
Faktura for medlemskap i 2022 er sendt ut i
begynnelsen av desember til alle medlemmer og
abonnenter. Hovedmedlemmer får tilsendt faktura
sammen med Norsk Husflid. Se lagsending fra oktober
for oversikt over alle kontingentsatser. Det vil nå også
være mulig å se status for eget medlemskap, samt
laste ned fakturaen inne på Medlemssidene.

Kandidater til styret i Norges
Husflidslag
Har dere forslag til kandidater til styret i Norges
Husflidslag, som velges for en toårs-periode på
landsmøtet i juni 2022, send begrunnet forslag til post@
husflid.no. Merk forslaget med «Valgnemnda». Ønsker
dere direkte kontakt med noen i valgnemnda, så gjør
gjerne det.
Valgnemnd i Norges Husflidslag 2021-2022
Leder: Anne Berg Ludvigsen, anne_berg_ludvigsen@
hotmail.com, tlf. 46694824

En oppdatering fra prosjektet
Bunadbruk på UNESCO-lista
Lokallag som ønsker brosjyren Den allmenne
bunadbruken er velkommen til å bestille denne, vi
sender ut inntil 25 stk portofritt. Send henvendelse til
post@bunadbruk.no. Brosjyren kan leses digitalt her.
Den digitale spørreundersøkelsen om bunadbruk som
ligger på nettsiden Bunadbruk.no og på baksiden av
Norsk Husflid nr 4 og 5 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.

Medlemmer: Berit Lindquister, berit@lindquister.no,
tlf.92442286. Gry Marie Grindbakken,post@
grygrindbakken.no tlf. 99797899. Berit Rønningen,
Berit.ronningen@norskflid.no, tlf. 97701840

Dere som tenker at dere vil arrangere lokale
samtalemøter bør gjøre det innen påske om dere ønsker
at svarene deres skal komme med i grunnlaget for
søknaden til UNESCO. Vi vil da starte analysearbeidet
og kan ikke ta i mot flere besvarelser. Men vi tar veldig
gjerne imot frem til påske!

Juleferie i medlemsservice

Støtteerklæringer tar vi med glede imot og helt frem
til 1. juli 2022. Støtteerklæringen kan være sendt av
en enkeltperson, av flere personer eller av et helt
Husflidslag, men med personlige underskrifter.

Medlemsservice er tilgjengelig på telefon 22 00 87 00
(mellom 08.30-14.30) og post@husflid.no til og med
den 23. desember, og er tilbake 3. januar 2022.
Norges Husflidslag
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