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Protokoll styremøte nr 8.19 
 

Sted: Strømsveien 62, 3. etasje, 2010 Strømmen Tid: Onsdag 13.11.2019, kl.18.00-21.00 
 

Til stede: 
Jorunn Apeland, Synnøve Rossebø Røysland, Turi Kobbhaug, Eli Sundby, Siri Hedemark Bakke, 
Trude Wicklund 
 
Forfall:  
Jenny Akselsen, Anne Birte Monsen Sigtbakken, Gerd Ebert, Kari Schei, Ann Langøy, Inger Tallaksen 
 
Møteleder: Jorunn Apeland 
Referent:   Trude Wicklund 
 
 
SAK 

 Ansvar 

77/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 

Styret 

78/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 7/2019 
 
Vedtak; Protokoll fra styremøte nr. 7/2019, ble godkjent. 
 

Styret 

79/19 Fylkesledermøtet 25.-27.oktober 
Referat fra fylkesledermøtet ligger på «min side» på husflid.no 
Saker som ble tatt opp:  

• Informasjon fra Studieforbundet kultur og tradisjon. Det vil bli noen 
justeringer i regelverket. Studieforbundet vil få redusert overføring via 
statsbudsjettet i 2020. Det foreslås å øke antall deltakere, men 
redusere antall timer for å kvalifisere for støtte (Kjærsti Gangsø) 

• Hvorfor er fylkeslagene viktige for organisasjonen? Dette var også 
tema for gruppearbeidet (Marit Jacobsen) 

• Siste nytt fra utdanningssektoren. Planene for endring av fagplaner for 
kunst- og håndverksfaget er nå sendt til høring (Solveig Torgersen 
Grinder) 

• NH jobber med nytt system for medlemssider, nyheter, kalender, 
betaling etc. Noen lag vil være med på uttesting. Systemet er planlagt 
igangsatt for alle til sommeren 2020. (Kurt Bohman). Lokallagene må 
selv hente ut informasjon de har liggende på nåværende plattform. 
NM har ikke kapasitet til å gjøre dette. Det har også vært rapportert 
om forsøk på svindel hvor medlemmene bes om å oppgi bl.a 
kontoinformasjon. 

• Informasjon om prosjektet Holdbart ved Kathrine Gregersen. I tillegg 
inkluderte dette praktisk arbeid  

• Fylkeslederens time. Fokus på arbeidsutvikling i NM. Vedtektene 
trenger en språkvask.  

• En liten brosjyre «Lille lure» er tilgjengelig. Denne gir en kort og 
enkel informasjon om arbeid med husflid og betegnes som et	

Eli/Trude 
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hjelpemiddel	å	ha	i	«baklomma»	for	fylkeslagledere	i	Norges 
Husflidslag. 

 
80/19 Viken 

Arbeidsgruppe hadde møte 5.10 
Synnøve og Eli deltok: 
Alle stillinger i det nye systemet er besatt. Viken starter 1.januar 2020, men 
en tar sikte på å bruke 2020for å tilpasse seg den nye modellen 
Nytt fylkesråd – ledere er valgt 
Hva vil Viken bety for kommunene? 
Ikke ønske om å oppløse nåværende fylkeslag (Gro fra Østfold) 
Må bygge sterkere organisasjoner – hvorfor vi organiserer oss? 
 
Kan Janne Lundgren inviteres til årsmøtet for å si noe om Viken? 
 

Eli/Synnøve 
 

81/19 Medarbeiderkurs 
Vel gjennomført møte. Lite aktivitet rundt fiksehjørnet som denne gangen var 
heklet nett. Materialer til traktorslangevesker er ikke kommet ennå. 
Bok «Brukt på nytt» sendes ut til dem som ikke fikk denne på samlingen.  
 

Alle 

82/19 Økonomi – status 
Oppdatert resultatregnskap/økonomirapport vil bli lagt fram på neste 
styremøte.  
Stipend for kurs (smale) er utbetalt. 
Laget har bra økonomi.  
Vi bør diskutere hvilke prosjekter vi skal satse på til neste år og sette opp plan 
og budsjett for dette.  
 

Jorunn 
 
 
 
 
 
 
Alle 

83/19 Årshjul 
Anne Birte hadde sendt ut et utkast til årshjul for AF. Dette er utformet i Excell. 
Forslag om å legge til rader for Viken, Regionsmøter, Studieforbundet, VOFO 
samt kolonne for ansvarlig for oppfølging.  
Anne Birte retter opp. Dette bør være så fullstendig som mulig til årsmøtet. 
Forslag til dato for årsmøte 2020 – 21.eller 28.mars. Synnøve sjekker priser og 
tilgjengelighet på aktuelt sted. Hotell Opera er foreslått.  
Neste styremøte blir mandag 9.desember. Valgkomiteen inviteres med tanke 
på funksjoner som skal bekles. I mal for årsmelding for lokallagene må det 
legges inn et punkt om rapportering på midlene som ble delt ut i sommer. Saker 
som ønskes tatt opp på årsmøtet må sendes inn senest 4 uker før årsmøtet. Anne 
Marie kan redigere årsmeldingen fra AF når lokallagene har sendt inn sine 
bidrag. Frist for lokallagene – 15.februar. Anne Marie må ha ca 2 ½ uke på 
jobben med årsmeldingen. Den må være klar til elektronisk utsendelse til 
lokallagene før årsmøtet. Trykte eksemplarer deles ut på årsmøtet.  
 

Alle 
 
 
 
Synnøve 
 
 
Jorunn 

84/19 Regionrepresentantenes kvarter – fast post 
 
Nedre Romerike Øst – Jorunn Apeland: 

• Fet Husflidslag feirer 90-årsdagen til æresmedlem Herborg Wahl i 
desember.  

Follo – Synnøve Røysland/Trude Wicklund 

Alle 
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• Ås Husflidslag hadde sitt årlige husflidsmarked 3.november. Variert 
tilbud og godt besøkt. 

Øvre Romerike – Turi Kobbhaug 
• Ullensaker har hatt et medlemsmøte med tema Holdbart med Anne 

Guri som foredragsholder. Vellykket møte. 
 

85/19 Representasjon 
Fylkesledermøtet 25.-27.oktober i Oslo. Eli var tilstede lørdag og søndag, 
Trude var tilstede lørdag. 
Viken – møte angående nye samarbeidsformer i Viken region. Synnøve og 
Eli har deltatt. 
Høland Husflidslag feirer 40 år 15.november. Eli og Jorunn deltar på 
feiringen. Som gave foreslås ei bok. Eli finner passende eksemplar.  
 

 
 
 
 

86/19 Referatsaker 
 
 

Alle 
 
 

87/19 Post/ Informasjon 
Nittedal og Eidsvoll lokallag har meldt om at e-post ikke kommer fram til 
laget.  
Jorunn tar ut distribusjonsliste og sender ut til styremedlemmene. 
Regionsrepresentantene sjekker mailadresser for lokallagene og vurderer om 
det er flere som bør inkluderes på lista. 
 

Jorunn/regions-
representantene 

88/19 Nettsida 
Anne Marie Madssveen legger ut informasjon på AFs nettsider. 
Be henne legge en link til referat fra fylkesledermøtet på nettsida. 
 

Alle 
 
 
 

 
Neste styremøte, onsdag 13. november 2019 på Strømmen. Forslag om å starte møtet tidligere enn vanlig. 

Valgkomiteen inviteres. Planlegging av årsmøtet.  
 


