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AKERSHUS
FYLKE§HUSFLIDSLAG
1e3r - 80 år - zall

Protokoll
Årsmøte i Akershus Fylkeshusflidslag

lørdag 02.04.22.
Møtet ble avholdt på Hotel Bristol, Oslo.

Møtet åpnet kl. 10.00 og ble avsluttet kl. 14.30.

Dagsorden:

1. Åpning og konstituering:

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Valg av:

Møteleder
2 møtereferenter
2 representanter til å underskrive protokollen

2 stemmetellere

Godkjen n i ng av delegatl istela nta I I stem meberettigede.

2. Godkjenning av årsmeldingen for 2021.

3. Godkjenning av revidert regnskap tor 2A2L.

4. Fastsetting av fordelingen av kontingenten mellom fylkeslaget og lokallagene for kommende år.

5. Fastsetting av godtgjørelse for tillitsvalgte.

6. Behandling av innkomne forslag.

7. Fastsetting av arbeidsplan og budsjett.

8. Valg:

Styreleder

Styremedlemmer
Varamedlemmer

Valgkomite - 3 personer

Revisor.



Åpning:

Leder Kari-Anne Mathisen åpnet møtet og ønsket de fremmøtte velkommen-

§ak 1 Konstituering:

Godkienning av innkalling og dagsorden:

Vedtak: lnnkalling og dagsorden godkiennes.

Valg av møteleder:

Forslag: Marit Sørlie velges som møteleder.

Vedtak: Marit Sørlie velges som møteleder.

Valg av 2 referenter, 2 protokollunderskrivereog? stemmetellere:

2 referenter:
Forslag: Anne Sofie Breistein og Turi Kobbhaug velges som referenter.

Vedtak Referenter er Anne Sofie Breistein og Turi Kohbhaug.

2 til å underskrive protokollen:
Forslag: Ann-Yzette Forup Hansen og Jenny Akselsen velges som protokollunderskrivere.

Vedtak Ann-Yzette Forup Hansen og Jenny Akselsen velges til å underskrive protokollen.

Tellekorps:
Forslag: Trine Parmen og lnger Sjøberg foreslås som tellekorps.

Vedtak: Trine Parmen og lnger SjØberg velges som tellekorps.

Godkienning av delegatliste/antall stemmeberettigede:
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Marit Sørlie

Jorunn Apeland

Styremedlem NH

Husflidskonsulent NH

Gro Staal Martinsen

Reidunn Birgitte Horgen

Vestregionen - Bærum

Vestregionen - Bærum

Vestregionen - Asker

Region Øvre Romerike

Follo

Kari-Anne Mathisen

Turid Bergene Dahlman

Grete Bølling

Turi Kobbhaug

Synnøve Rossebø RØysland

Vestregionen - Asker

Region Øvre Romerike

Follo

Region Nedre Romerike V.

Jennifer Akselsen

Dorthe Johannessen

Britt-Hilde Eriksen

Jorunn DØrum

Ved begynnelsen av møtet var det 53 stemmeberettigede til stede, 44 stemmeberettigede i alle

saker og 9 representanter fra styret som var stemmeberettiget ved behandling av alle saker

unntatt årsmelding og regnskap.

Med møteleder og gjester var totalt 56 personer til stede på møtet.

Vedta k Anta I I delegater og stem meberettigede godkjen nes.

Sak 2 Godkjenning av årsmeldingen lor 2O2L:

Møteleder Marit Sørlie la fram styrets årsmelding.

FØlgende husflidslag hadde bemerkning til medlemstallet pr. 3L.LZ.Z\. (side 3-5):
o Nesodden Husflidslag - 100 medlemmer
r Ski Husflidslag - 54 medlemmer
o Vestby Husflidslag - 51 medlemmer.

Fet Husflidslag rettet sin e-postadresse til : fethusf lidslae@sma i l.com.
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Nedre Romerike bemerket at det ble avholdt felles regionsmøte for Romerike Vest og Romerike

Øst.

I forbindelse med Skedsmo Husflidslags bidrag til årsmeldingen, ble det bemerket at det nå heter

Museene i Akershus (MlA) og ikke Akershus fylkesmuseum.

Vedtak: Årsmeldingen 2021 godkjennes enstemmig med forannevnte endringer.

Godkjenning av årsmelding til Norges Husflidslag tor 2O21:

Vedtak: Årsmeldingen til Norges Husflidslagfor 2O21ble enstemmig godkient.

Sak 3 Godkjenning av revidert regnskap for 2020:

Kasserer Turi Kobbhaug gjennomgikk regnskap med noter. Konklusjonen fra
revisjonsberetningen ble lest opp.

Vedtak: Regnskapet for 2O2L ble enstemmig godkjent.

Sak 4 Fastsetting av fordelingen av kontingenten mellom fylkeslaget og lokallagene for kommende
år:

Vedtak: Medlemskontingenten fordeles med2O% tilAkershus Fylkeshusflidslag og 80% til
lokallagene.

Sak 5 Fastsetting av godtgjørelse for til litsvalgte:

Kasserer Turi Kobbhaug redegjorde for styrets forslag til godtgjørelse for tillitsvalgte.

Forslag til fordeling av styrehonorar for 2021:

Ant personer Basishonoror Sum

Leder
Nestleder
Sekretær
Styremedlemmer
Varamedlemmer

1 2500
1 2000
1 2000
4 1000
3 700

2 500
2 000
2 000
4 000
2 100

Sum basis honorar 12 600

Ant. oppmøter Sum for oppmøte
Oppmøtehonorar kr. 320,- pr. møte 93 29764

Samlet honorar alle 42 224

Vedtak: Styrets forslag til godtgiørelse for tillitsvalgte tor 2OZl hle enstemmig vedtatt.

Sak 6 Behandling av innkomne forslag:

Under denne saken ble høringssak vedr. forslag til vedtektsendringer av normalvedtektene for
lokal- og fylkeslag og Norges Husflidslag behandlet. Vedtektsendringene skal behandles på

landsmøtet i juni2022.
Saken ble behandlet som siste sak i årsmøtet.



Husflidskonsulent Reidunn Horgen redegjorde for saken.

Det ble ikke fremrnet merknader til §§ 'J",3,4 og6.

Når det gjelder ungdoms medvirkning i styrende organer, ung husflidskontakt og etablering av

ungdomsråd ble det fremmet følgende innspill:
o Hva med juridisk alder for 14-åringer når det gjelder å inneha styreverv?
e Det er ønskelig med bØr, ikke skal, i alle fall på fylkes- og lokalnivå.

Votering: Det ble avholdt prøveavstemming vedr. bruk av bør eller skal.

47 representanter stemte for bør

0 representanter stemte for skal.

Prøveavstemmingen ble gjort endelig.

Møteleder Marit Sørlie fremmet følgende forslag:

Akershus Fylkeshusflidslags styre utarbeider en uttalelse med bakgrunn i det som framkom i

årsmøtet. Uttalelsen oversendes Landsmøtet i Norges Husflidslag.

Votering: Møteleders forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: Akershus Fylkeshusflidslags styre utarbeider en uttalelse med bakgrunn idet som

framkom iårsmøtet. Uttalelsen oversendes Landsmøtet i Norges Husflidslag.

Handlingsplan og budsjett for 2021:

Kari-Anne Mathisen redegjorde for det framlagte forslag til handlingsplan for 2022.

Vedtak: Handlingsplan for 2022ble enstemmig vedtatt.

Kasserer Turi Kobbhaug redegjorde for det framlagte forslag til budsjett 2022.

Vedtak: Budsiett for 2O22 ble enstemmig vedtatt.

Sak 7

Valg:

Jorunn Apeland la fram valgkomiteens innstilling.
Det har ikke lyktes Valgkomiteen å finne representant/vararepresentant fra Nedre Romerike Øst.

Vedtak Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt.

Sak 8

ararepresentant

Bølling

Akselsen

periode 2 år

ke på valg 1 år



Valgkomiteen la ikke fram forslag vedr. valg av:

e Revisor
o Valgkomit6
o @vrige valg.

Møteleder Marit Sørlie fremmet forslag om at valg av revisor og valgkomit6 samt øvrige valg

delegeres til styret.

Møteleders forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak: Styret velger revisor og utpeker valgkomit6 samt foretar øvrige valg:

Studieforbundet Kultur og Tradision/SKT.
o Styrerepresentant
o Delegat til årsmøte SKT.

Årsmøte/Landsmøte NH.

Årsmøte i voFo Akershus.

Årsmøte I NH.

periode 2 år

2ar

urid Dahlmann

ette Kristine Eldøyararepresentant

-Hilde Eriksen

periode 1år

periode 2 år

Romerike Vest

ararepresentant

Nedre Romerike Øst

Representant

periode 2 år

uri Kobbhaug

Johannessen



Årsmøtet ble hevet kl. L4.30.

Deretter orienterte husflidskonsulent Reidunn Horgen om det arbeidet som er utfdrt etter at hun tiltrådte

stillingen AL07.2L, videre orienterte hun om planer framover.

6jest Gro Staal Martinsen fra styret i Norges Husflidslag framførte en hilsen fra Norges Husflidslag. Hun snakket

bl.a. om husflid, Ung Husflid, rekruttering og medlemskap-
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Protokollunderskrivere :


