Protokoll styremøte nr 6.19
Sted: Strømsveien 62, 3. etasje, 2010 Strømmen

Tid: Onsdag 21.08.2019, kl.18.00-20.10

Til stede:
Jorunn Apeland, Siri Hedemark Bakke, Ann Langøy, Turi Kobbhaug, Eli Sundby,
Forfall:
Jenny Akselsen, Trude Wicklund, Inger Tallaksen, Gerd Ebert,
Kari Schei, Synnøve Rossebø Røysland
Møteleder: Jorunn Apeland
Referent: Anne Birte Sigtbakken
Ansvar
SAK
54/19 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styret

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent
55/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 5/2019

Styret

Vedtak; Protokoll fra styremøte nr. 5/2019, 21.08.19, ble godkjent.
56/19 Medarbeiderkurs . 26.10. / samtidig med Fylkesledermøte
Lokale er skaffet – Scandic Oslo S
Tema:
- Holdbart - Husflidskonsulent fra Agder, Kathrine Gregersen fra Norges
Husflidlag holder foredraget «Holdbart». Tidsestimat kommer vi tilbake
til.
- GDPR; foredrag holdes ved Kurt Bohmann (Leder fellestjenester) i
Norges Husflidslag

Innspill fra Synnøve om vi kan vurdere å ha medarbeiderkurset på Solli i
samme lokaler som for Fylkesledermøtet.
Beslutning:
Vi beholder lokalisasjon ved Scandic, Oslo S.
Det er ønske fra lokallag om at vi informerer angående sammenslåing til
Viken.
Vi lager ting og tang av fri fantasi – tipshjørne og materialer legger vi frem.
Foreløpig tidsplan medarbeiderkurs:
0900- 1500
0900 – ankomst
0930 - 1015 – GDPR
1030 – 1100 – Holdbart

Alle

1100- 1300- aktivitet
1300 – 1400 lunsj
1400 – Info Viken
1500 – slutt
Tidsplanen justeres etter innspill fra fordragsholderne som også skal ha
innlegg på fylkesledermøtet
Påmeldingsfrist fastsatt til: 26. sept
Invitasjon sendes ut førstkommende helg

Jorunn

57/19 Årshjul
AB sender ut årshjul en gang til.
Jorunn gjør det ferdig til neste styremøte – tanken er at AF logo settes i
sentrum, deretter fyller vi på med frister for Norges Husflidslag, utenfor
legger vi inn AFs frister og aktiviteter.
Det står også frister på nettsidene til Norges Husflidslag.
Vi konktater AMMadsveen for om vi eventuelt skal legge ut årshjul.
Dette står fra forrige referat;
Datoer som er klar settes inn i årshjulet. Disse datoene gjelder styremøter
høsten 2019, fastsatt i sak 39/19 fra styremøte 12.06.19, medarbeiderkurs
26.10.19, bestemt i samme sak som styremøtene, organisasjonsopplæring
6.11

Jorunn

Følgende regionmøter kan settes inn i årshjulet:
• 11.09.19 – Follo
• 16.10.19 – Nedre Romerike Vest.
Øvrige kjente datoer er:’
• Årsmøte
• VOFO-kurs
Eventuelle Vikenmøter
Forøvrig sjekkes fjorårets handlingsplan.
58/19 Økonomi status

Jorunn

Siden sist har Ski fått overført sin tildeling.
Ajourført utgifter.
Utgifter til medarbeiderkurs kommer også.
Påminnelse om å føre kilometergodtgjørelser.
59/19 Vedtekter Lokallag;

Jorunn

Når dette mottas skal det sendes en bekreftelse på at det er mottatt fra vår
side.
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Kommer tilbake på neste styremøte på hvem som har sendt inn. Det sendes
også ut en purring på dette ila kort tid.

60/19 Regionrepresentantenes kvarter
Alle
Mange aktiviteter i de forskjellige lag.
- Skedsmo; har hatt plantefargingskurs, soppfargekurs, vaidfarging med
stor suksess. Strikkekafe, husflidstreff på Tingvoll, temamøte, og søm og
bakstekurs for Ung husflid.
- Lørenskog; strikkekurs der en kan velge å komme på en eller flere av fem
ganger, og diverse andre kurs. Noen avlysninger grunnet sykdom. Skal
også ha stand for å presentere laget på Metro senter. Vil også ha salg fra
Bua på Metro. Fast juleverksted på Metro. Holder til på Skårer gård, og
har litt oppussing på gang. Deltakelse på kulturhuset i Lørenskog –
utstilling for Folkemusikk og Nasjonalisme. Husflidslaget er også
representert inn i kommunenes frivillighetsråd og integreringsråd.
- Ullensaker mange aktiviteter, bla både ukentlige og månedlige
håndarbeidskafeer på forskjellige lokaliteter, bunadskurs mm. Høstmesse
ultimo oktober, og i desember har laget julebutikk på storsentret Jessheim
i et ledig lokale, med god omsetning.
- Bærum; tredreiing mer i fokus, eget lokale og kursholder er skaffet. Vært
til stede på Sandvikadagene, BærumsVerkdagene. Mange flitte kurs i
katalogen som sendes ut alle medlemmer.
- Asker; mye kurs, læringsverksteder, sommerskole med god oppslutning.
Til stede under Askerdagene.
- Fet; vært på tur til Grindaker vev, og deretter Hadeland. Ellers fulle kurs
på feks toving – enkveldskurs er populært. Facebook og formidling
derigjennom er en viktig kanal for laget.

Ideer;
Det hadde vært ønskelig med en utveklsing av info for hva man prioriterer /
hvordan man velger ut kurs, og utveksling av ideer i så måte.
Spørsmål for hvordan fylkeslaget kan dele info for hvordan man arrangerer
kurs, ideer til sommerskoler, mv – vi tar dette opp på et senere møte for
oppfølging.

61/19 Representasjon
Synneøve Røysland på VOFO konferanse 6. og 7. september –
medlemsseminar
Synnøve på regionsmøte i Follo i dag

Alle

62/19 Referatsaker
Eli
Informasjon Viken v/ Eli
Det er avholdt møte i felles møte for «paraplyen» Viken. Idrettskretser,
musikkrådet og store organisasjoner er kommet langt i denne planleggingen.
Østfold, Buskerud og Akershus fylkeshusflidslag møttes på forrige
Fylkesledermøte. Det har ikke skjedd noe spesielt siden dette korte møtet. Det
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har dog vært et møte i Norges Husflidslag der det er fattet et vedtak; Alle
fylkeslag som får en ny fylkestilhørighet, utnevner et nytt utvalg for de som
skal slås sammen. Utvalget drøfter planprosesser opp mot sammenslåingen.
Videre prosess er at Vofo innkaller til et paraplymøte 15. oktober.
Det er også tenkt å videreføre dialogen med Akershus, Østfold og Buskerud
(ABØ - samarbeidsutvalg) før dette møtet. Det ventes invitasjon til møtet den
15.oktober.
Dette kan også formidles som formell info ved medarbeiderkurset.
Eli stiller den 15. oktober på paraplymøtet, men ønsker også å ha en til med
seg fra styret.
VOFO – konferanse; dessverre et foredrag som gikk ut - bærekraft. Videre
foredrag frivillighetsrollen i kommunene. Bærekraftmål. Foredrag ved
livsgnister Tom Åge Myhren – ideer til hvordan man får lyst til å jobbe med
frivillig arbeid.

63/19 Post/ Informasjon
Ikke innkommet post pt. Lite mail også.
Regning på telefon er kommet. Beslutning om at Jorunn tar mobilen videre
Mail fra Norges Husflidslag er sendt alle lag angående Holdbart. Gode tips og
materiell som kan bestilles via dette.
Læringsfestival 17. oktober – viktig at vi sender ut melding til alle lag om
dette. Læringsprisen deles ut. Forskjellige kurs avholdes. To husflidskurs i år;
toving ved Fjellestad, og Bente Løken skal ha kurs i tofarget patentstrikk.
Videre bidrar bla Norges Jeger Fiskerforbund, det vil være foredrag om
bunader og folkemusikk fra Akershus i tillegg til Sangerforum og
Idrettskretsen som også har kurs. Alle kurs varer i to timer.

Jorunn

64/19 Nettside
Protokoll legges ut.
Læringsfestival – link legges ut.
Medarbeiderkurs med info – må legges ut.

Jorunn

65/19 Organisasjonsopplæring 6. november – onsdag.
Start foreslås kl 1900.
Holdes på Asker prestegård, og Asker stiller med kaffe og kaker.
Antas at det er tilstrekkelig med to timers foredrag v/ Marit Sørlie i Vofo
Jorunn sender ut invitasjon med påmeldingsfrist.

Jorunn/ alle

Neste styremøte, onsdag 11. september 2019 kl. 18.00 på Strømmen
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