Protokoll styremøte nr 10/ 20
Sted: Zoom

Tid: Tirsdag 02.12.2020 – kl 18-2045

Til stede: Jenny Akselsen, Turi Kobbhaug, Eli Sundby, Turid Dahlman, Synnøve Røysland og Dorte
Johansen.
Forfall: Britt-Hilde Eriksen, Grete Bølling, Ellen Bay, Karin Sæther, Jorunn Dørum.
Møteleder: Synnøve Røysland
Referent: Turid Dahlman
Møtet startet med en kort presentasjon.
Eli Sundby tok opp arbeidet med nettsiden. Lagene må få en påminnelse
om å sende inn bilder og interessante oppgaver som de holder på med. Tas
opp videre under sak 100/20
Eli Sundby tok også opp spørsmålet om hvorvidt varamedlemmene skal
møte på hvert møte. Praksis er at varamedlemmene møter med talerett, med
mindre det faste medlemmet fra regionen har forfall. Da har
varamedlemmet fulle rettigheter.
Ansvar
SAK
91/20

Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Alle

92/20

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent med overnevnte
kommentarer.
Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 9/2

Alle

Vedtak; Protokoll fra styremøte nr. 9/20 torsdag den 15.10.20 ble godkjent
slik den forelå.
93/20

Arbeidsdeling i styret: Vervene innehas for 3 mnd. av gangen.
Styret fortsetter med flat struktur.
● Ledelse
● Sekretærfunksjon

Synnøve Røysland
Synnøve Røysland

Referent Turid Dahlman
Regnskapsansvarlig ; Turi Kobbhaug (fast)
Det er ikke ønskelig å anskaffe Mastercard.
Postboks, nøkkel og telf: Synnøve Røysland
Studieforbundet Kultur og tradisjon: Synnøve Røysland
Nettansvarlig: foreslått Grete Bølling ( på omgang)

Alle

Viken ansvarlig Eli Sundby, Grete Bølling, Synnøve Røysland
E-mail adr.: og E-mail box; Synnøve Røysland
VO-FO Ann Langøy
94/20

Økonomi:
Turi Kobbhaug gjorde rede for økonomien. Regnskapet er a jour pr dags
dato.
Beholdningen er på kr. 158 741.- Sparekonto er på kr. 700 000,-

Alle

95/20

Kontrakt i forbindelse økonomi og honorar videreføres.
Jorunn Apeland mottar kr. 1500.Turi Kobbhaug mottar kr. 3500,-

Alle

96/20

Kurs i Rødliste teknikker er gjennomført.
Flere lokallag har deltatt, samt deltagelse fra Fredrikstad og Moss.

Anne-Guri

97/20

Informasjon:
Alle
Eli Sundby refererte fra frivillighetskonferansen 19.10.20 og fremhevet
spesielt leder for Frivillighet i Viken, Jon Olsen for hans innlegg.
Det foreslås at han kan bli forespurt i forbindelse med et ev arrangement i
AFs regi, angående frivillighet i Viken.

98/20

Region representantenes kvarter:

Alle

Asker: Mye er stengt ned, men enkelte aktiviteter er forsøkt holdt i gang.
Stor søkning til nye kurs. Mottatt kr. 250.000 fra Sparebank stiftelsen til
oppstart av snekkerverksted. Mottatt fra Viken kr. 500.000 til bevaring av
gamle bygninger, låven skal restaureres. Det er pakket julepakker
(håndarbeid) som sendes til ungdomsmedlemmene. Det er julebod
(utstilling) på torget i Asker sentrum.
Eli Sundby og Jenny Akselsen orienterte om hvor lagene kan søke om
midler til kurs og aktiviteter, bruk Tilskudds portalen på nettet.
Lørenskog HL er nominert til Frivillighetsprisen dette året, da de har vært
med å sy smittevern drakter.
Stor søking til nye kurs. Har mottatt kr. 350.000 fra sparebankstiftelsen.
Ullensaker har lite aktivitet. De har organisert digitalt lotteri og butikk på
Senteret i Jessheim.
Broderi kurs og bunad kursene er slutt ført.
Skedsmo HL gjennomfører julemarked.
Eidsvoll HL: Mottatt kr. 90 000,- fra Sparebankstiftelsen og Corona støtte
kr. 10 000,- for avlyst julemarked.
Bærum HF har stengt ned Wøyen fra oktober. Julemarkedet, aktiviteter for
barn og ungdom er avlyst. De fleste kurs er utsatt.
2

Tidlig i høst ble det arrangert et spikkekurs for barn. Dette ble holdt ute.
Week-end kurs og kveldskurs med få deltakere har vært forsøkt
opprettholdt.
Tidligere er det mottatt kr 150 000.- til i gang setting av dreie-verksted.
Sparebank stiftelsen har også gitt kr. 75.000 til Ung Husflid til rekruttering
av flere ungdomsinstruktører. Bærum kommune har gitt tilskudd for
avlyste markeder og kurs. Digitalt julelotteri er populært.
99/20

Vårens program:
Arrangere Bli kjent- seminar.

Alle

100/20

Nettsiden:
Protokoller og informasjon legges ut på Nettsiden. I forbindelse med jula,
kan det legges ut bilder og omtale av hyggelige aktiviteter. Ønsker at alle
lag engasjerer seg.

Alle

101/20

Post/informasjon:

Synnøve
Røysland

Ansvar for postboks og informasjon: Synnøve Røysland
102/20

Diverse/ eventuelt:
Asker HL v/ Jenny Akselsen ønsker å sende inn et forslag til årsmøte om
vedtektsendring.
Det er vanskelig å få regnskapet ferdig. Det er flere lag som har det samme
problemet. Ønsker at årsmøtene holdes i midten av mars.
Anne-Guri slutter som konsulent fra og med 1.april 2021, og i den
anledning ønsker AF å gi en gave, fortrinnsvis et trearbeide.

Neste møte blir den 13.januar på Olavsgaard.
Synnøve Røysland innkaller til møte.
Referent: Turid Dahlman
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