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Protokoll styremøte nr 4.19
Sted: Strømmen

Tid: Onsdag 12.06.2019, kl.1800- 2030

Til stede: Synnøve Rossebø Røysland, Ann Langøy, Inger Tallaksen, Jorunn Apeland,
Turi Kobbhaug,
Forfall: Siri Hedemark Bakke, Jenny Akselsen, Anne Birte M. Sigtbakken, Gerd Ebert,
Trude Wicklund, Eli Sundby, Kari Schei
Møteleder: Jorunn Apeland
Referent: Turi Kobbhaug
Sak 30/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Ansvarlig
Styret

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent
Sak 31/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 3/2019
Vedtak; Protokoll fra styremøte nr. 3/2019, 03.04.19, ble godkjent.
Sak 32/ 19 Tilskudd fra Fylkeskommunen – kriterier for bruk

Styret
Alle

Forslag til kriterier var sendt ut sammen med innkalling til møtet.
Vedtak: Forslaget til kriterier ble enstemmig vedtatt.
Det skal rapporteres vedr. bruk av tilskuddsmidlene på følgende
områder:
Rekruttering
Ung Husflid
Norges Husflidslags satsingsområde Holdbart
Det vil bli laget rapportskjema med disse kriteriene, som vil bli sendt ut til
lagene i tilknytning til årsrapporteringen
Sak 33/ 19 Problemstilling og oppgaver som ønskes tatt opp med Norges
Husflidslag GDPR, årshjul, Viken og annet
Vedtak: Saken utsettes pga. forfall fra sentrale personer.
.
Sak 34/19 Økonmisk status
Jorunn Apeland orienterte:
- Støtte til smale kurs utbetales når rapportene mottas.
- Alle regninger ifb. med årsmøtet AF er betalt.
- Telefonregning er mottatt, ikke betalt ennå
- Medlemskontingent fra Norges Husflidslag, kr. 155.000, er mottatt
- Reiseregningsskjema ble delt ut
- Tilskuddet til lokallagene vil bli betalt ut innen utgangen av juni til de lagene

Alle

Jorunn

-

som har gitt tilbakemelding vedr. kontonummer
Det vil bli utarbeidet halvårsrapport til neste møte

Vedtak: Informasjonen ble tatt til orientering.
Sak 35//19 Ungdommens fikselaug i Akershus
Alle
AF har mottatt mail fra Husflidskonsulenten i Akershus med forespørsel om innspill
på medarbeidersamling til høsten og forespørsel om økonomisk støtte til samling for
ungdom. Videre forespørres det om innleie av Ungdommens fikselaug.
Saken ble drøftet og styret kom fram til at det er ønskelig med en nærmere beskrivelse
av opplegget og søknad basert på denne dokumentasjonen. Et slikt arrangement kan
organiseres på mange måter. Styret er positiv til tiltaket.
Innleie av Ungdommens Fikselaug til medarbeidersamling kan vi komme tilbake til
når Fikselauget er etablert.
Vedtak: Akershus Fylkeshusflidslag støtter etablering av Ungdommens Fikselaug,
helgesamling, med kr. 5.000,-. Utbetaling forutsetter søknad med nærmere
dokumentasjon, samt at tiltaket gjennomføres.
Innleie av Ungdommens Fikselaug kan vurderes.
Sak 36/19 Regionrepresentantenes kvarter
Turi Kobbhaug orienterte om Nannestad Husflidslags kommentarer vedrørende
gjennomføringen av årsmøtet i AF. (Sak 17/19 fra møte i Nannestad Husflidslag
08.05.19).
Vedtak: Saken tas til etterretning.
Sak 37/ 19 Representasjon
Fylkesledermøte i Bergen 26.-28.04.19: Eli Sundby og Trude Wicklund deltok.
Årsmøte Studieforbundet kultur og tradisjon Akershus 02.04.19: Ann Langøy og
Inger Tallaksen deltok.
Årsmøte Studieforbundet kultur og tradisjon nasjonalt 28.05.19: Ann Langøy deltok.
Årsmøte VOFO Akershus 19.03.19: Ann Langøy deltok.
40 årsjubileum Nesodden Husflidslag 11.04.19: Synnøve Rossebø Røysland og
Trude Wicklund deltok.
Frivillighetskonferanse 09.05.19: Ikke oppgitt om noen deltok.
Sak 38/19 Referatsaker
-

Fylkesledermøte – utsatt fordi ingen av de som møtte var tilstede på
styremøtet.
Oppfølging årsmøte – protokoll – Brønnøysund – Endring i styret er meldt til
Brønnøysundregistrene.
Regionsmøte Nedre Romerike 16.10.19
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Alle

-

Informasjon fra Vofo – Læringsfestival 17.10.19. Mottatt rapport fra 2018 –
festivalen. Her kom det innspill om hvorvidt tovekurs, strikkekurs og
stoppekurs kan være aktuelle aktiviteter. Ann Langøy sender mail til
Anne Guri Gunnerød vedr. stoppekurs.

39/ 19 Årshjulet
Alle

Styremøter høsten 2019 ble fastsatt:
21. august
11. september
9. oktober
13. november
9. desember
Onsdag ble bestemt som ønskelig dag for styremøter, men desembermøtet blir
mandag 9. desember.
Dato for medarbeiderkurs/ledermøte ble drøftet. Styret kom fram til at 26.10.19 er en
passende dato. Aktuelle tema på møtet er: Holdbart, GDTR, Viken og hvordan lagre
dokumenter på Norges Husflidslag nettsider. Ann Langøy sjekker ut priser på aktuelle
hotell i Oslo sentrum. Ca 50 personer, et stort og 2 små møterom.
Regionsmøter: Nedre Romerike vest 16.10.19.
Regionsrepresentantene bes sjekke ut møter i sine regioner i høst.
Møter vedr. Viken – Ikke planlagt
Vedtak: De foreslåtte datoene for styremøter høsten 2019 ble vedtatt.
Medarbeiderkurs/ledersamling fastsettes til 26.10.19
Regionsrepresentantene bes sjekke ut møter i sine regioner i høst.
Øvrig arbeid med årshjulet utsettes.
40/19 Nettsida
Anne Marie Madsveen har lagt ut årsmelding, protokoll og regnskap på nettsiden.
Vedtak: Styret i AF melder fra om alle datoer som er fastsatt (også styremøter) slik at
disse også kan legges ut på nettsiden.
41/19 Post/informasjon
-

Spikkefestival Lillesand 6.-9. september 2019
Oppfølging av oppdaterte vedtekter fra lokallagene – saken utsettes til møtet i
august
Oppfølging vedr. utbetaling av tilskudd – Jorunn Apeland purrer lagene mht.
kontonummer
Ann Langøy har AFs telefon i sommer. Hun sjekker også postboksen.
Neste styremøte, onsdag 21. august 2019 kl. 18.00 på Strømmen
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Alle

