Høringsdokument landsmøtesaker 2021
a. Vedtektsendringer
Norges Husflidslag
§ 4.1.1 Utsendinger
Gjeldende vedtekter
Hvert fylkeshusflidslag kan
møte med inntil 3 utsendinger
på landsmøtet. …

Styrets forslag
Ingen endring av selve vedtektene

Begrunnelse
Ingen fylkeslag er foreløpig slått sammen.
Derfor vil styret foreslå at det ikke gjøres endringer i
vedtektene, men at landsmøtet i 2021 gjør et enkeltvedtak
som kun gjelder for perioden fram mot landsmøte i 2022.
Forslaget innebærereer at antall delegater fra
fylkeslagene blir det samme som i 2021. Jfr. saken om
endring av struktur fylkeslag.

§5.5 Stemmerett på årsmøter
Normalvedtekter lokallag, fylkeslag og Norges Husflidslag
Gjeldende vedtekter
Stemmerett på årsmøtet har de
som har betalt kontingent for
foregående år.

Styrets forslag
(endring i rødt)
Stemmerett på årsmøtet har de som har betalt
kontingent for inneværende år.

Begrunnelse
For å inneha et medlemskap må det kunne kreves at
kontingent er betalt. Normal praksis i frivillige
organisasjoner.
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§7.1 Valg
Normalvedtekter lokallag
Gjeldende vedtekter
Styreleder bør ikke gjenvelges
etter å ha fungert
sammenhengende i 6 år.
Styremedlemmer bør ikke
gjenvelges etter å ha fungert
sammenhengende i 8 år.
Et medlem er valgbart som
styreleder eller styremedlem
på nytt etter å ha vært ute av
vervet i minst to år.

Styrets forslag (endring i rødt)
Styreleder bør ikke gjenvelges etter å ha fungert
sammenhengende i 6 år. Styremedlemmer bør
ikke gjenvelges etter å ha fungert
sammenhengende i 8 år, inkludert lederverv,
alle styrefunksjoner og vara.

Begrunnelse
Bør opprettholdes da det kan være vanskelig særlig for
små lag å finne nye kandidater til vervene.

Et medlem er valgbart som styreleder,
styremedlem eller varamedlem på nytt etter
å ha vært ute av vervet i minst to år.

Klargjørende presisering.

For å inneha verv i organisasjonen må man
være medlem.

Normalvedtekter fylkeslag
Gjeldende vedtekter

7.2 Styreleder og
styremedlemmer bør ikke
gjenvelges etter å ha fungert
sammenhengende i 6 år. Et
medlem er valgbart som
styreleder eller styremedlem
på nytt etter å ha vært ute av
vervet i minst to år.

Endringsforslag (i rødt)

Styreleder og styremedlemmer kan ikke
gjenvelges etter å ha fungert
sammenhengende i 6 år.
Ved bytte av funksjon i styret, kan ingen
ha lenger total sammenhengende
funksjonstid enn 8 år inkludert leder, alle
styrefunksjoner og vara.

Begrunnelse

Paragrafen har vært drøftet flere ganger, senest på
landsmøtet i 2018. Tidligere høringsrunder støtter
forslaget om at bør ikke erstattes med kan ikke.
Forslaget vil gjøre vedtektene enda tydeligere.
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Et medlem er valgbart som styreleder,
styremedlem eller varamedlem på nytt
etter å ha vært ute av vervet i minst to år.
For å inneha verv i organisasjonen må
man være medlem.

Dette er en presisering som sikrere at kun medlemmer
kan inneha verv. Vanlig praksis i frivillige organisasjoner.

Norges Husflidslag
Gjeldende vedtekter

Endringsforslag (i rødt)

7.1 Styreleder og styremedlemmer kan ikke
gjenvelges etter å ha fungert som styreleder og/
eller styremedlem i 6 år til sammen. Et medlem er
valgbart som styreleder eller styremedlem på nytt
etter å ha vært ute av vervet i minst to år.
For å inneha tillitsverv i organisasjonen må man
være medlem.
7.2 Valg av leder, styremedlemmer og
varamedlemmer skal skje skriftlig.
Hvis det bare er en kandidat til de forskjellige
vervene, kan landsmøtet bestemme at valget
skjer ved akklamasjon. Valg skjer skriftlig dersom
minst en person forlanger det.
7.3 For å ansees valgt, må en kandidat ha
oppnådd mer enn halvparten av de avgitte
stemmer. Blanke stemmer teller med. Oppnår
ingen dette ved første valg, holdes omvalg
mellom de to som har flest stemmer. Står
stemmene likt, avgjøres valget ved loddtrekning.

7.1.-7.3 Ingen endring

Nytt punkt 7.4
For å inneha verv i
organisasjonen må man
være medlem.

Begrunnelse

Presisering av at man må være medlem for å inneha verv.
Samme praksis på alle nivå i organisasjonen.
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Normalvedtekter fylkeshusflidslag
§3.1 Medlemmer
Gjeldende vedtekter

Medlemmer av fylkeshusflidslag er:
Alle lokale lag i fylket som er tilsluttet
Norges Husflidslag.

Forslag til endring
Ingen endring.

Begrunnelse

Styret forslår at endring av denne vedtekten utsettes til
landsmøtet i 2022. Gjeldende struktur opprettholdes inntil
videre. Saken sees i sammenheng med endring av
betegnelse på organisasjonsleddet fylkeslag, og styret ønsker
en god prosess med fylkeslagene om dette.

b. Kontingent
Kontingent for husflidhåndverkerne som også ønsker å være medlem i et lokallag.
Styret ønsker å fremme forslag på landsmøtet om at husflidhåndverkermedlemmer som også ønsker å være med i et lokallag ikke betaler ekstra kontingent
for dette til NH. Det aktuelle lokallaget får da en andel av innbetalt kontingent fra husflidhåndverkeren som tilsvarer den andelen et lokallag får av
hovedmedlemskontingenten.
Begrunnelse
Styret ønsker både å rekruttere flere husflidhåndverkere som medlemmer, og å styrke og synliggjøre samarbeidet mellom Husflidhåndverkerne,
husflidbutikkene og lokallagene. Erfaring viser at en ekstra kontingent for å knytte seg opp mot lokallag kan være et hinder for dette. På samme måte vil det
også være lokallagsmedlemmer som ønsker å søke håndverkermedlemskap, men lar være å gjøre dette pga. ekstra kontingent. Konsekvensen kan bli at en
ekstra kontingent er et hinder for nærmere samarbeid. Husflidhåndverkerne er en ressurs som lokallagene vil kunne ha god og konstruktiv kontakt med som
aktive bidragsytere på møter og andre arrangement både på fylkes- og lokalplan.
Rekruttering av flere hudsflidhåndverkere vil også styrke organisasjonens muligheter til å arbeide mer med næringsrettede tiltak innen tradisjonshåndverket.
Den økonomiske konsekvensen for Norges Husflidslag ved at en del av kontingenten håndverkeren betaler går til lokallaget vil ikke være stor, da antall
medlemmer i denne kategorien er forholdsvis lavt.
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