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Protokoll styremøte nr 4.20 
 

Sted: Teams 
Styremøtet gjennomført på Teams for første gang. 

Tid: Mandag kl.18.00-19.25 
 

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

 Ansvar 

32/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden 
 
Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent. 
 

Styret 

33/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 3/2020 
 
Vedtak: Utsatt godkjenning til neste styremøte (tekniske problemer) 
 

Styret 

34/20 Status i lagene – regionrepresentantenes kvarter 
Utfordringer: 
Koronasituasjonen påvirker alle lag. Gjennomgående avlyste aktiviteter fom 
midten av mars. Asker er blant lag som er hardest rammet økonomisk, med 
bortfall av bunadsinntekter, permittering av ansatte og avlysning av kurs. Alle 
andre lag har også måttet avlyse både regionsmøter, kurs, læringsverksted og 
åpne møter. Noen lag setter opp kursene på nytt til høsten, andre avventer. I 
Follo planlegges katalog for høsten med forbehold. Lag som disponerer 
kommuners lokaler, er utestengt fra disse. På Øvre Romerike vurderes det å 
åpne for Ung Husflid med maks 5 deltakere i mai. 
 
Selv med få deltakere og utearrangement framover, vil man måtte åpne for 
tilgang til toalett og dermed behov for ekstra renhold. 
 
Muligheter: 
Lørenskog Husflidslag tok kontakt med kommunen og tilbød seg å bidra. 
Fikk oppdrag på 130 smittevernfrakker som 35 frivillige i laget nå er i ferd 
med å levere. Fantastisk oppslutning. 
Oppegård husflidslag har i samarbeid med biblioteket arrangert strikk og lytt 
– digital strikkekafe. God oppslutning 
Asker snudde seg rundt og har fulgt opp deltakere på bunadskurs med digital 
veiledning. 

 

Alle 

35/20 Årsmøte 
Gjennomføring og fastsetting av dato 

Alle 
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I styret er det ulike ønsker mht gjennomføring av årsmøte. Digitalt årsmøte 
vil kunne gjennomføres rimeligere (og dermed frigi midler til alternativt bruk) 
og raskere. Fysisk årsmøte er bedre for deltakere med liten digital 
kompetanse, men usikkert når og om dette vil kunne gjennomføres i 2020. 
Lokallagene bør også forespørres mht hvilken gjennomføring som er 
ønskeli.g 
 
Nye retningslinjer fra myndighetene etter at skoler og barnehager har vært 
åpne noen uker, vil komme 15. mai.  
 
Vedtak: Styret utsetter denne saken til neste styremøte i påvente av nye 
retningslinjer.  
 
 
 

 
 
 
 

36/20 Årsmelding digital 
Norges Husflidslag har bedt om å få inn AFs årsmelding i digitalt format. 
Vedtak: AF fyller ut og sender inn. 
 
 

 
 
Synnøve (ev 
med innspill 
fra flere) 

37/20 Økonomi 
Informasjon om Kriseordning for koronaavlyste, stengte og utsatte 
arrangement fra Lotteri- og stiftelsestilsynet ble lagt ut på nett rett før påske. 
Tirsdag etter påske (14.april) ble det sendt ut informasjon fra NH vedr denne. 
Søknadsportalen var åpen mellom 14.  og 21. april. Altfor lite 
søknadsvindu!!!! 
Det gis tilbakemelding til NH om dette. 
 
Eli har sendt en henvendelse til Viken vedr støtteordninger for 2020. Hvordan 
dette vil være for husflidslagene. Har pt ikke fått svar. Følger opp denne. 
Det sendes videre en forespørsel til alle lokallag vedr hvordan 
Koronaepidemien har påvirket disse økonomisk med tilbakemeldingsfrist 
7.mai 
 
Basert på resultatet av ovenstående, vil styret i AF vurdere ulike alternativ for 
bistand på kommende styremøte. 
 

 
 
 
 
 
 
Jorunn 
 
 
Eli 
 
Eli 

38/20 Årshjul 
AF har pt 3 arrangement som står på planen i tillegg til ev regionsmøter 

- Årsmøte 
- Medarbeiderkurs 
- Kurs i rødlisteteknikk v/ Anne Guri Gunnerød 

Det er fortsatt stor usikkerhet mht hva som blir mulig å gjennomføre til høsten. 
 
Vedtak: Fastsetting av datoer for disse arrangementene utsettes til neste 
styremøte. 

Anne Birte 

39/20 Referatsaker 
Viken –  
Østfold planlegger årsmøtegjennomføring via mail 
For øvrig ingenting ut over det som er nevnt under økonomi 

Eli 
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40/20 Post/ Informasjon 
NHO – mye informasjon vedr Korona tiltak rettet mot bedrifter 
NH – utsettelse av Landsmøte i Mandal – foreløpig dato 23.25.10 (avgjøres 
29.4) 
VOFO Akershus– årsmøte planlegges til uke 24 
Forespørsel om søm av bunad fra privatperson – besvart av Turi Kobbhaug 
 
 

 
Eli 
 
 
 

41/20 Studieforbundet Kultur og Tradisjon Akershus 
AF må bidra med 3 representanter til dette styret i 2020.04.27  
 
Vedtak: Styret i AF kan ikke oppnevne representanter til SKT før nytt styre 
for 2020 er lovlig valgt. 
 

Alle 
 
 
 
 
 
 
 
 

42/20 Nettsida – melding til nettansvarlig 
Kort melding vedr økonomi og årsmøteplaner 
 

Jorunn 

 
Neste styremøte, mandag 25. mai 2020 kl. 19.00 på Zoom 

Jenny kaller inn. Jorunn sender over sakslista 
 


