Protokoll styremøte nr. 6.20
Sted: Styremøtet gjennomført på Zoom.

Tid: Torsdag 25.06.20 kl.19.00-20.00

Til stede:
Jorunn Apeland, Synnøve Rossebø Røysland, Ann Langøy (delvis), Turi Kobbhaug, Trude Wicklund
Forfall:
Anne Birte Monsen Sigtbakken, Kari Schei, Inger Tallaksen, Eli Sundby, Siri Hedemark Bakke, Jenny
Akselsen
Møteleder: Jorunn Apeland
Referent: Trude Wicklund
Ansvar
SAK
51/2
0

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styret

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.
52/2
0

Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 5/2020

Styret

Vedtak: Protokollen ble gjennomgått og godkjent med de endringer som
framkom på møtet.
53/2
0

Årshjul
Anne Birte sendte et utkast 18.06
Utgangspunktet er greit. Videre aktiviteter fylles inn etter hvert
Dato for kurs i rødlisteteknikk, med Anne Guri, etterlyses

Styret

54/2
0

Økonomi
Tilskudd fra Akershus fylkeskommune – vi fordeler tilsvarende i fjor (80 %
til lokallag og 20 % til fylkeslag)
I tillegg vil AFs andel av kontingenten fra NH gå direkte til lokallagene.

Jorunn

55/2
0

Nettsida
Styret
Anne Marie Madssveen, som oppdaterer vår nettside, informerer om at denne
er vanskelig å oppdatere og i tillegg er virusutsatt. Hun ønsker å bytte til en
plattform som driftes av Bjørn Hytjanstorp. Dette godkjennes av styret. Anne
Marie påtar seg det praktiske rundt dette.

56/2
0

Regionsrepresentantenes kvarter
Fra region Nedre Romerike vest:
Lørenskog
Har stengt ned alt frem til 1. september. Dels grunnet Korona, og dels
grunnet kommunen som i mai har tatt seg til rette og boret gjennom våre
vegger i møterommet/ kurslokaler, og lagt ut vann og avløp til ny
smittestasjon (som er anlagt på vår P-plass). Kurskatalog i trykken. 8 kurs.

Regionsrepresentanten
e

Skedsmo
100 barn på sommerskole, 3 dg neste uke, og 2 dg uken etter. I samarbeid
med kommunelegen.
Kurskatalogen er klar. Det blir 24 kurs, og 3 kurs for ung husflid.
Nittedal
Sommerskole som var planlagt for neste uke (27) er avlyst. Katalogen er klar
og distribuert. 5 kurs
Rælingen
Kommunen stengte lokalene da Korona kom, men de har fått delvis åpnet
opp nå. Katalog ute. 4 kurs.
Fra region Øvre Romerike:
Turi tar kontakt med lokallagene til høsten, for å få inn detaljert informasjon.
Ullensaker
Planlegger for normal aktivitet til høsten. Ny dato for regionsmøtet blir
16.september.
Fet:
Siste styremøte i Fet husflidslag før sommeren blir i neste uke, for å
ferdigstille informasjon til katalogen.
57/2
0

Post/informasjon
Jorunn
Lagssending fra NH er sendt til alle lokallagene
Kontingent – melding om feil beregning av kontingent. Tas til etterretning.
Lokaler – lokaler for årsmøte og medarbeiderkurs vil bli som tidligere planlagt
på Thon Hotel Opera i Oslo

58/2
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Representasjon
Synnøve
Fylkesledermøte – Synnøve deltok på Zoom
Greit møte. Representanter fra hele landet deltok.
Landsmøte som skulle vært avholdt i år er satt til 17.-20.juni 2021 i Mandal
Landsmøte 2022 – Vestfold og Telemark
Landsmøte 2024 – Bodø
Det er ønske om hyppigere fylkesledermøter i den kommende tiden. Neste
møte er planlagt på Zoom i august.
Anne Guri Gunnerød ønsket møte med lokallagene. Det er ikke foreslått noen
møter før sommeren.
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Saker til nettsida
Godkjente protokoller fra styremøter 4.20 og 5.20 sendes til Anne Marie for
publisering på nettsida.

Jorunn,
Synnøve
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Eventuelt
Dato for medarbeidersamling 10.oktober
Årsmøte blir på Thon Hotel Opera, Oslo, 05.09.20. Frist for påmelding til
årsmøtet blir 21.08.20
Jorunn sender ut informasjon til lokallagene

Jorunn

Neste styremøte, mandag 17. august 2020 kl. 19.00 på Strømmen, og på Zoom for de som ønsker det
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