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PROTOKOLL STYREMØTE 08/18 I AKERSHUS 

FYLKESHUSFLIDSLAG 
 

 
Sted: 
Tid: 

 
Strømsveien 62, 3. etasje, 2010 Strømmen. (Kode hoveddør 7980) 
19. september 2018 – kl. 18.00 

 
 

Tilstede:  Jorunn Apeland, Inger Sjøberg, Ann Langøy, Kari Schei, Anne Birte Monsen 
Sigtbakken, 

 

Forfall: Katrine Grønneberg, Siri Hedmark Bakke, Synnøve Rossebø Røysland, Jenny 
Akselsen, Trude Wicklund, Inger Tallaksen, Eli Sundby og Anne Marie 
Madssveen. 

 

Referent: Ann Langøy  

   

SAK  Ansvar 

63/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjent 

Styret 

64/18 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 7, 29.8 2018 
Feil staving av navn korrigeres samt noe tillegg i sak 60. Sendes ut på ny 
godkjenning. 

Styret 

65/18 Medarbeiderkurs – november 
Vi gikk gjennom foreløpig program, og endret litt. Funnet gaver til 
foredragsholdere. 
Jorunn sender ut invitasjon og program til alle lokallag, med påmeldingsfrist 22. 
oktober. 

 
Jorunn 
 
 

66/18 Sponsing av NM i Design og Søm 23.-25.10 
Styret vedtok å sponse dem med 25.000,-  
Vedtaket begrunnes med at denne yrkesutdanningen inklusiv bunadstilvirker er 
også et satsingsområde for Norges Husflidslag. Arrangementet foregår på 
ukedager. Det å bemanne en stand på dagtid mener styret blir vanskelig. Vi vil 
imidlertid sette opp fanen vår og legge ut informasjonsmateriell. I 
tilsagnsbrevet vil vi videre be om et innlegg/foredrag om bunadsutdanningen 
på vårt årsmøte den 23. mars. 

Styret 

67/18 Handlingsplan – holder vi oss til denne eller er det noe vi bør prioritere 
for å nå mål oppsatt i denne?  
Vi gikk gjennom handlingsplanen, og mener vi holder oss bra til denne. 
Vi sender melding til lokallagene om at de i forbindelse med planlegging av 
vårens program, kan søke penger til smalere, kostbare kurs, eller kostbare 
kurslærere. 
Vi omdisponerer ubrukte stipendpenger til dette formål. 

 
 
Jorunn 

68/18 Representasjon  
Inger og Ann var 22/8 på VOFO frokostmøte der tema var planlegging av 
læringsfestivalen som er 17/10. 
Synnøve har vært på regionmøte i Follo. 

Styrerepresen- 
tantene 

69/18 Referatsaker 
Inger refererte fra VOFO samlingen på Soria Moria 6-7/9. Fredag var det 
diskusjon om Viken, 15/10 kommer handlingsdokumenter fra regjering om 
fremdrift. 
Lørdag var det temaer som- «Tosidighet i studieorganisasjonenes arbeid», og 
«Kommunikasjon og styring» 
 

 
Inger 
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70/18 Regionrepresentantenes kvarter 
Rælingen – Planlegger julemarked, Fullt på bunadkurs dagtid, 10 stk. 
Lørenskog – Vært på Finstad sykehjem og stekt sveler til de eldre, og sittet 
med håndarbeid. Hatt høstmarked med 34 utstillere. Stort sett ferdig med det 
nye kjøkkenet. 
Nittedal – 34 barn og 7 ungdommer på sommerskolen. Hatt dugnad 
Skedsmo – 90 barn på sommerskolen, Hatt jubileumsfeiring 19/6 med 45 
inviterte/påmeldte. Var på jubileumstur til Heidal 8-9/9. 
Skauen – Har spinnekurs i høst. Helg med farging av garn 
Grende – UH skal sy Pompadur (veske) over 4 kvelder. 
Hemnes – Skal ha kurs i sølvsmykker, og trilletreff fortsetter med stor 
oppslutning. 
Fet – Nesten alle kurs er fulle, og måtte starte et kurs nummer 2 i 
maskinstrikking. 
Bærum – 34 kurs i høst. Nytt av året er «Sy et vinterplagg» 68 på høstens 
første temakveld som var om Raumas nye høstmodeller. Laget 110 hoppetau 
på høsttakkefesten på Bærums verk. De har regionsmøte den 10/10. 
Instruktørkurs for Ung Husflid blir på Wøyen Gård 3-4/11. 

Alle 

71/18 Eventuelt 
Follo ønsker kurs om sosiale medier. Hva finnes, og hvordan benytte dem? 
Vi tar det opp under medarbeiderkurset 10/11 

 

Neste styremøte er 24.oktober kl 1800 på Strømmen 


