Styremøte nr: 03.18

Sted: Strømmen

Tid: Onsdag 14.mars 2018, 18:00 – 21:00

Til stede: Anne Marie Madsveen, Ann Langøy, Synnøve Rossebø Røysland, Katrine
Grønneberg, Jorunn Apeland, Inger Sjøberg og Ingri Ødegaard
Forfall: Siri Hedemark Bakke, Torgun Thorkildsen, Trude Wicklund, Jenny Axelsen
og Kari Schei

Sak 17/18 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak: Godkjent
Sak 18/18 Godkjenning av protokoll fra styremøte 2. – 7.februar 18
Vedtak: Godkjent
Sak 19/18 Årsmøte 2018
Siste gjennomgang av oppgaver og gjennomføring.
Hva skal vi ha med fra kontoret og hvem tar det med? Klubbe, fane,
merkelapper.
Praktisk avklaring og fordeling av arbeidsoppgaver.
Sak 20/18 Handlingsplanen 2018
- Forslag sendt ut.
Vedtak: Handlingsplanen legges fram på årsmøtet slik som forslaget.
Sak 21/18 Ledermøte 14. april på Thon Hotel Opera
- Innhold –Kjærsti Gangsø ønsker ikke å ta økonomispørsmålene.
Jorunn jobber med å få på plass en revisor.
Programmet gjennomgått.
Nettsider og oppbygningen av NH m paraplyorganisasjoner presenteres.
Ikke praktisk arbeid.
Sak 22/18 Representasjon
• Anne Marie var på åpning av Asker Prestegård, Asker Husflidslags
nye lokaler. Gave fra AF – boka «Frå Versailles til Valdres» av
Magny Karlberg
• Inger var på møte ang. Nordisk ungdomsleir. 50 000 foreslått fra AF
til støtte for ungdommer og ledere fra Akershus. Dette vil også være
en fin promotering av husflid i Akershus.
• Ann var på regionsmøte i Hemnes. Nye og nyoppussede lokaler
innvies i april. Brønnøysundregistrering var oppe. Ukjent for mange.
• Ann og Anne Marie var på Årsmøte VOFO Akershus
• Trude var på regionsmøte i Follo.
Sak 23/18 Regionrepresentantenes kvarter
Alle har avviklet årsmøter og konstituering og planlegging preger
lokallagsarbeidet. Medlemsmøter i gang.

Ansvarlig
Styret

Styret

Øvre Romerike
• Ullensaker – Ullensaker husflidslag har mottatt Ullensaker
kommunes Kulturvernpris 2018
Vinterferiekurs 28 barn, Global bygdefest for kvinner.
• Eidsvoll – Lagedag for barn og uformelle kveldstreff
• Hurdal – kurs i rosemaling, tredreiing og skinnfell
• Nes - påskeverksted
Bærum –
Leiekontrakt gått ut, ingen ny på plass.
Årsmøte, temamøte, husflidskafe, påskeverksted, Raumagarn anbefales i
samarbeid med strikkebutikker.
Søkt IKEA om prosjektstøtte til tiltak fra barn/ungdom
Nedre Romerike – Vest
• Nittedal – nytt styre, kjøpt inn tre nye PCer, nytt regnskapsprogram.
Siste strikkekafe på Glittre.
• Lørenskog – leieavtale m kommunen, MiA-samarbeid
Vinterferiekurs to dager. Oppussing av lokalene. Påskemarked i
helgen. Temamøte koblet mot årsmøtet.
• Skedsmo – 40 årsjubileum m tur og middag planlegges. Forhandler
om leieavtale i Gamle Tærud skole til flere lokaler.
Nedre Romerike – Øst
Regionsmøte i Høland.
Skauen har pølsekurs og ølbryggerkurs
Follo
Regionsmøte i Follo. Ønske om kalender for regionsmøter på AF siden.
Sak 24/18 Innkommet Post
Fra Follo – det ble oppfordret fra lagene om å logge seg inn på hverandres
facebooksider. Ønske om kurs i god bruk av FB.
Regionsmøte i Asker 6. juni
Sak 25/18 Eventuelt
Søknad fra Lørenskog husflidslag om tildeling av hedersnål med diplom til
Signe Irene Berg.
Vedtak: Tildeling støttes.
Rapportering av tilskuddet fra fylkeskommunen med frist 31. mars.
Regionsrepresentantene minner lokallagene sine om rapportering. Leder
underskriver. Link på hjemmesiden Akershusfylkeskommune.no, under
tilskudd, husflidslag.
Årsmeldingene til lagene er sendt ut til regionsrepresentantene. Samles på et
skjema for regionen og videreformidles til Katrine innen 5. april.

Neste styremøte, onsdag 11.april 2018 kl. 18.00 på Strømmen
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