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Sitter du i en valgkomite? 
Styret er lagets ansikt utad. Valgkomiteen har en 
av de viktigste og mest spennende oppgavene 
i en organisasjon. Valgkomiteens oppgave er å 
finne de riktige personene til å synliggjøre og lede 
organisasjonen gjennom fremtidige utfordringer, 
prioritering og muligheter. Dere sitter i en 
nøkkelposisjon til å sørge for fornyelse og mangfold 
i styret, og for å skyve kulturen i riktig retning.

Styrene i lokal- og regionlaget bør kontakte 
valgkomiteen tidlig, slik at de allerede i høst kan 
starte sitt arbeid. Komiteen skal kontaktes senest  
8 uker før årsmøtet. Les mer i NHs vedtekter.

Valgkomiteen skal ha en bred og åpen prosess. 
Bruk tid på å spre ordet om at det skal velges nytt 
styre, og å oppsøk mulige kandidater. Ta kontakt 
med alle medlemmer i laget med en oppfordring om 
å sende inn forslag. Les også Frivillighet Norge sine 
tips for å øke mangfoldet i styrer.

Strategisk plan 2023-2026 
Start planleggingen av aktivitetene og målene for 
2023 allerede nå. Last ned Norges Husflidslags nye 
strategiske plan vedtatt på landsmøte juni 2022. 

Rundt bålet-rapportering 
Lokallagene som har fått tildelt verktøypakker 
for Rundt Bålet skal gjennomføre minst 4 
spikkeaktiviteter i løpet av prosjektperioden. 
Det kan være lurt å rapportere om aktiviteten 
fortløpende. Skriv når aktiviteten har funnet sted, 
hvor mange barn som har deltatt og eventuelle 
samarbeidspartnere. Del også gjerne bilder. Gå til 
rapporeringskjema.

 
Alt kan fikses-evaluering 
Vi har fullført første prosjektår, og tiden er inne 
for å evaluere og finne ut hva dere har lært og 
gjennomført. Alle deltagende lag vil motta en lenke 
på e-post til evalueringsskjema innen kort tid. 
Svarfristen er 1. desember. Svarene brukes som 
underlag for neste års arbeid med Alt kan fikses.

Håndverkskonferanse 
Fredag 18. november arrangerer Bygg og 
Bevar, Fortidsminneforeningen og Norsk 
håndverksinstitutt Håndverkskonferanse på 
Sentralen i Oslo. Gå til påmelding.

Programmet er delt inn i tre deler: 
•  Del 1 - Erfaringer med å starte egen bedrift
•  Del 2 - Parallellsesjoner om Tre og 

materialkvalitet, Om å løfte hus og Restaurering 
av middelalderkirker med egenbrent kalk.

•  Del 3 - Håndverk for Guds skyld! om en stor 
kommende satsning på kirker.

Håndverksfest 
Sparebankstiftelsen DNB satser på videreføring 
og utvikling av tradisjonelt håndverk, og 
støtter prosjekter som bidrar til dette! Den 19. 
november inviteres tradisjonshåndverkere, lag og 
organisasjoner, museer, utdanningsinstitusjoner 
og andre venner av håndverket til et spennende 
heldags program. 

Norges Husflidslag deltar og skal snakke om 
prosjektet Rundt bålet. 

https://husflid.no/om-norges-husflidslag/organisasjon/vedtekter/
https://inkluderingskoden.no/mangfoldige-styrer-og-valgkomiteer
https://husflid.no/om-norges-husflidslag/organisasjon/strategisk-plan/
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=72_gbEn4z0yQfB5Dr73cU-uv-i1Ho2BFq-clW4SAHctUMDE2VVJLWE1NMFQxMTZUOEVZUkVMNDlCWi4u
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=72_gbEn4z0yQfB5Dr73cU-uv-i1Ho2BFq-clW4SAHctUMDE2VVJLWE1NMFQxMTZUOEVZUkVMNDlCWi4u
https://www.byggogbevar.no/arkiv/haandverkskonferanse-og-fest-2022
https://husflid.no/rundt-balet/
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→ Facebook

→ Instagram

Følg Norges Husflidslag

→ YouTube

→ husflid.no

Hva betyr Statsbudsjettet for 
Norges Husflidslag?
I regjeringens forslag til statsbudsjett for 
2023 er Norges Husflidslags driftstilskudd fra 
Kulturdepartementet økt med cirka 3%. På grunn 
av stor generell prisvekst betyr det i realiteten en 
liten nedgang. I lys av dagens situasjon med frykt 
for kutt på kulturbudsjettet opplever vi dette likevel 
som et positivt signal: Norges Husflidslag blir sett 
som en svært viktig organisasjon for ivaretakelse 
og videreføring av levende immateriell kulturarv 
over hele landet. Les mer på husflid.no

Studieforbundene og Voksenopplæringen 
Regjeringen foreslår å videreføre tilskudd til 
studieforbundet på samme nivå som i 2022, 
med priskompensasjon. Vårt studieforbund, 
Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT), er 
fornøyde med årets forslag til statsbudsjett og 
er «glade for at frivillig sektor er løfta frem som 
selvstendig og sterk, og med gode vilkår for å 
inkludere flere og skape aktivitet i hele landet». 
Voksenopplæringsforbundet (VOFO) derimot, har 
for sjette gang ikke fått priskompensasjon over 
statsbudsjettet.

Momskompensasjon 
Regjeringen sier de vil ha full momskompensasjon 
for frivillige organisasjoner og foreslår 2,025 
milliarder kroner i budsjettet for 2023. Dette 
holder ikke til full momskompensasjon. 
Momskompensasjon for frivillig sektor er en ordning 
hvor lokallag får tilbakebetalt sine utgifter til moms 
varer og tjenester. For å få full momskompensasjon 
er man avhengig at regjeringen bevilger nok penger 
til ordningen.

Strømstøtte 
Regjeringen foreslår å forlenge 
strømstøtteordningen for frivillige lag og 
organisasjoner frem til og med juni 2023.

Les mer fra Studieforbundet kultur og tradisjon, 
Frivillighet Norge og Kulturvernforbundet om 
forslaget til Statsbudsjett 2023.

Direktør i Norges Husflidslag, Marit Jacobsen (t.h.) sammen 
med generalsekretær i Slekt og Data, Lina Bjelland Myrvoll.

Høring på Stortinget 
Vi deltok på høring hos Stortingets familie- og 
kulturkomite denne uken, med budskapet Fortidens 
kunnskap løser fremtidens utfordringer. Vi 
fortalte om prosjektene Rundt bålet og Alt kan 
fikses, hvor barn og unge får lære å bruke verktøy 
og grunnleggende kunnskap om teknikker og 
naturmaterialer. Kunnskap om materialer er viktig for 
å forstå premissene for debatten om tekstiler, klima 
og miljø. Først da kan man gå inn i diskusjonen 
om hva EUs strategi for miljømerking virkelig 
innebærer. Hva betyr det for norsk ull, og vil det true 
norsk bunadsproduksjon og de få tradisjonsrike  
tekstilbedriftene som fortsatt finnes i Norge? 

For at vi skal lykkes med arbeidet vårt trenger vi: 
• At studieforbund får bedre og mer fleksible ramme-
vilkår, og at paraplyen Voksenopplæringsforbundet, 
VOFO, ikke svekkes men får mulighet å spille en enda 
mer aktiv rolle. 

• En mer synlig støtte og engasjement til immateriell 
kulturarv, og Bunadbruk i Norge på UNESCO-lista. 
Vi har en rik bunadstradisjon i Norge, men den 
er truet om vi ikke får en sterkere satsning på 
tradisjonshåndverket og levende opplæringsmiljøer. 
Noen må kunne sy for at vi skal ha et mangfold av 
ulike bunader også i framtida!

Les hele uttalelsen her.

http://www.facebook.com/norgeshusflidslag
http://www.instagram.com/norgeshusflidslag
https://www.youtube.com/user/NorgesHusflidslag/videos
https://husflid.no/om-norges-husflidslag/aktuelt/
https://husflid.no/statsbudsjettet-2023/
https://lottstift.no/for-frivilligheten/momskompensasjon-pa-varer-og-tjenester/
https://www.kulturogtradisjon.no/post/statsbudsjettet-2022-1
https://www.frivillighetnorge.no/politikk/statsbudsjett-2023/
https://kulturvern.no/statsbudsjettet-hvor-blir-det-av-satsingen/
https://husflid.no/vare-innspill-til-statsbudsjettet/
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Vis din støtte til den allmenne 
bunadbruken i Norge til UNESCO 
Vi er nå i siste fase av arbeidet med 
nominasjonssøknaden som skal sendes til 
Norsk Kulturråd i januar. Vi har mottatt mange 
støtteerklæringer fra husflidslag, butikker, 
museer, kommuner, skoler, bunadprodusenter og 
enkeltpersoner, men tar gjerne imot flere!

Send oss et kort brev eller e-post hvor det klart 
kommer frem hva du støtter og hvorfor det er viktig 
for deg. Du må signere med navn slik at det er 
leselig, sted og dato. Støtten sendes til solveig@
husflid.no eller Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo.  
Vi må ha din støtteerklæring innen 20. november.

Les mer om arbeidet med å nominere den allmenne 
bunadbruken i Norge på bunadbruk.no og følg oss 
på Facebook eller Instagram.

Formidling av 
bunadskunnskap 
Kunnskap om bunad og 
bunadtilvirking har blitt 
overført fra generasjon til 
generasjon. I dag er det 
ikke like vanlig å sy sin 
egen bunad eller at noen 
i familien gjør det. Det er færre bunadtilvirkere i 
landet enn tidligere og kunnskapen står i fare, da 
unge ikke får den naturlige kunnskapsoverføringen 
som tidligere generasjoner har fått.

Vi har med midler fra Sparebankstiftelsen DnB 
laget formidlingsopplegg til barn og unge, deriblant 
heftet Bunad, hva er det?. Les mer og bestill heftet.

 
Husflidsfilmer 
Tægerbinding, lysstøyping, firfletting, filering, 
sprang og enda flere videoer som viser rødlista 
teknikker ligger tilgjengelig på vår YouTube-kanal. 
Her finner dere også introduksjon til grindvevde 
bånd med plukk, og digitalutstillingen Håndkraft av 
Husflidhåndverkerne Innlandet. God fornøyelse!

Strømstøtte for frivilligheten 
Frivillige lag og organisasjoner rammes også 
hardt av strømkrisen. Det er nå mulig å søke om 
strømstøtte. Støtten utbetales fortløpende, så de 
som søker tidlig kan få pengene raskest mulig. 

Søk støtte og se oppdatert oversikt over søkere, 
søknadsbeløp og tildelt beløp på denne siden.
Søknadsfristen er 16. november, kl. 13.00.

Utbetaling av Frifondmidler 
I uke 41 ble Frifondmidler overført til alle lokallag 
som oppfyller kriteriene for utbetaling. I år fikk hvert 
lokallag kr. 580 per tellende medlem under 26 år. 
Alle lag som mottar støtte har fått egen e-post om 
utbetalingen. 

Stimuleringsmidler til lokallag som får 5 eller flere 
medlemmer under 26 år, men som ikke har fått 
frifondsmidler eller stimuleringsmidler tidligere, 
utbetales i desember, sammen med eventuelle 
restmidler fra Frifond. 

For mer informasjon om hvilke støtteordninger 
lokallagene kan benytte seg av, besøk Min side.

 
Faglig påfyll for frivillige 
Frivillighet Norge arrangerer en rekke gratis 
kurs for dere som er, eller jobber med frivillige. 
I høst kan dere delta på kurs i synliggjøring 
og rekruttering, kurs i politikk og jobbe med 
statsbudsjettet, hvordan få med flere barn og unge 
på fritidsaktiviteter og innføring i prosjektledelse.

Les mer om kursene og følg Frivillighet Norge på 
Facebook for flere oppdateringer.

Er du vår nye utvikler? 
Vi søker en engasjert og løsningsorientert person i 
denne nyopprettede stillingen som fullstack-utvikler. 
Arbeidsoppgavene vil være å utvikle og forbedre 
brukervennligheten på vår nettside www.husflid.no, 
og skape smarte løsninger for våre medlemmer. Les 
mer om stillingen og søk innen 14.11.

https://bunadbruk.no/
https://www.facebook.com/bunadbruk/
https://www.instagram.com/bunadbruk/
https://www.bunadbruk.no/formidlingsopplegg/9-12-r-bunad-hva-er-det
https://www.youtube.com/watch?v=iaNTDZzL_Sg&list=PLEFFm8qK9DqiO4RJr7djGLnLCvWa0kBVm
https://www.youtube.com/watch?v=iaNTDZzL_Sg&list=PLEFFm8qK9DqiO4RJr7djGLnLCvWa0kBVm
https://www.youtube.com/watch?v=KJG8EF6pQGA&list=PLEFFm8qK9DqgNGz6XOQqTBO6sZG_Pp1to
https://www.youtube.com/watch?v=KJG8EF6pQGA&list=PLEFFm8qK9DqgNGz6XOQqTBO6sZG_Pp1to
https://www.youtube.com/watch?v=thapnEI6sQ0&list=PLEFFm8qK9DqhOIj_h6TYObmS66NLzrFJw
https://lottstift.no/for-frivilligheten/stromstotte/
https://lottstift.no/for-frivilligheten/stromstotte/
https://www.unghusflid.no/voksne/tekstside/frifond
http://www.husflid.no/medlemsside/organisasjon/okonomi/
https://www.frivillighetnorge.no/kalender/kurs
https://www.facebook.com/frivillighetnorge/events/
https://www.facebook.com/frivillighetnorge/events/
https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=277721300
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Husflid utan grenser 
Nyaste utgåve av Norsk Husflid byr på ein gjennom-
gong av korleis den levande bunadstradisjonen 
endrar seg i takt med endringar i samfunnet si 
forståing av kjønn, identitet, og sjølvuttrykk. Noreg er 
eit land i stadig utvikling, og bunad utviklast saman 
med menneska som bur her.  Les meir om utgåva.

Medlemmar kan lese alle utgåver fra 2019-2022 
digitalt på Min side > Norsk Husflid. 

Kjenner du nokon som ville hatt glede av å motta 
Norsk Husflid fem ganger i året? Gi eit abonnement i 
gåve! Send ein e-post til medlem@husflid.no.

...og når ein snakkar om bunad: Debatten om 
hva som er greit og ikkje, blussar opp med jamne 
mellomrom. NRK skriv om reaksjonar vi har fått på 
hudfargen til bunadmodellane til Norsk Flid. Les saka.

 

Kveldarrangement for 
husflidsbutikker og håndverkere 
Kveldsarrangementet er Norges Husflidslags 
møteplass for butikker og husflidshåndverkere. Den 
25. januar 2023 møtes vi i Oslo, hvor temaet er Vår 
felles husflidshistorie. Informasjon om program og 
påmelding sendes til alle butikker og håndverkere, 
og deles i kommende lagsendinger.

Nordisk slöjdkonferens: 
Vad händer när ingen längre kan?
Svenske Hemlöjd arrangerer den 24.-25. november 
nordisk håndverkskonferanse om immateriell 
kulturarv på Nordiska museet i Stockholm, og 
digitalt. Se hele progtammet og meld deg på her. 

Håndverksregisteret 
Er du håndverker og arbeider innen tradisjonelle fag 
og teknikker? Da er du velkommen til å registrere 
deg og bedriften din i Håndverksregisteret. 
Registeret synliggjør deg og din kompetanse 
for mulige kunder og ulike aktører innen 
kulturminnevernet. 

Praksis for unge innen 
tradisjonelle håndverksfag 
Norsk Håndverksinstitutt søker unge håndverkere 
med fagbrev eller i et lærlingforløp som ønsker 
praksisplass på museum. Stillingene er 100% i 6 
måneder som museumshåndverker ved enten 
Stiftelsen Lillehammer museum, Museene i 
Akershus, Gudbrandsdalsmuseet eller Anno 
museum. Les mer og søk innen 4. november. 

Flere ledige plasser på  
Rundt Bålet slipe- og spikkekurs 
Vi holder nytt kurs for lag som har fått verktøypakker 
til Rundt bålet. Dette er for de som ikke hadde 
anledning til å delta delta på de obligatoriske 
spikke- og slipekursene i vår. Lær om hvordan 
legge til rette for læring, samt grunnleggende 
teknikker som kløyving, spikking og vedlikehold 
av utstyr. Kurset finner sted på Honne Hotell og 
konferansesenter, 11.-13. november.

 
Økonomi og tilskudd 
Kjenner lokallaget til alle støtteordningene og 
tilskuddene det er mulig å søke på? Vi har samlet 
de mest relevante på innlogget side under 
Organisasjon > Økonomi. Her finner dere også tips til 
å skrive gode søknader. 

https://husflid.no/nettbutikk/norsk-husflid/norsk-husflid-2022-4/
https://husflid.no/medlemsside/norsk-husflid/
https://www.nrk.no/nordland/husfliden-fikk-klager-pa-bunadsmodellenes-hudfarge-1.16140518
https://hemslojden.org/nordisk-slojdkonferens/
https://handverksinstituttet.no/databaser/haandverksregisteret
https://handverksinstituttet.no/om-oss/aktuelt/praksis-for-unge-innen-tradisjonelle-haandverksfag2
https://husflid.no/rundt-balet-spikke-og-slipekurs/?par=13840
https://husflid.no/rundt-balet-spikke-og-slipekurs/?par=13840
https://husflid.no/medlemsside/organisasjon/okonomi/

