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Protokoll styremøte nr. 7.20
Sted: Strømsveien 62, 3. etasje, 2010 Strømmen

Tid: Mandag 17.08.2020, kl.19.00-20.35

Til stede:
Jorunn Apeland, Synnøve Rossebø Røysland, Ann Langøy, Eli Sundby, Turi Kobbhaug
Dessuten møtte Jenny Akselsen og Trude Wicklund via Zoom.
Synnøve Rossebø Røysland ble permittert kl. 20.00
Forfall:
Siri Hedemark Bakke, Anne Birte Monsen Sigtbakken, Kari Schei, Inger Tallaksen
Møteleder: Jorunn Apeland
Referent: Turi Kobbhaug
Ansvar
SAK
61/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Alle

Eli Sundby opplyste at sak vedr. Viken, Organisering av fylkeshusflidslagene
i Østfold, Buskerud og Akershus, var uteglemt fra dagsorden for årsmøtet.
Saken føres opp på sakskartet.
Vedtak: Innkalling og dagsorden med ovennevnte endring ble godkjent.
62/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 6/2020
Turi Kobbhaug opplyste om en liten endring i protokollen under
regionrepresentantenes kvarter – Ullensaker planlegger for normal aktivitet
til høsten.

Alle

Vedtak; Protokoll fra styremøte nr. 6/2020, 25.06.20, ble godkjent med
nevnte endring. Protokollen underskrives på årsmøtet.
63/20 Årsmøte:
• Jorunn Apeland ringer Anne- Marie Madsveen og ber henne skrive ut
årsmelding og regnskap
• Ann Langøy kontakter Marit Sørlie mht. ledelse av årsmøtet. Marit
Sørlie forespørres om hun ønsker formøte
Fordeling av ansvar for sakene i møtet:
• Jorunn Apeland har ansvar for regnskap og fordeling av kontingent
samt handlingsplan og budsjett
• Jenny Akselsen har ansvar for saken om fastsetting av godtgjørelse for
tillitsvalgte
• Synnøve Rossebø Røysland sjekker ut frister med videre i forhold til
høringssak angående vedtekter til Landsmøtet

Alle

•

Eli Sundby har ansvar for sak vedr. Viken. Denne saken settes opp på
sakskartet foran høringssaken til Landsmøtet.

Annet:
• Det må sendes ut påminnelse om frist for påmelding til årsmøtet og
innsending av fullmakter. Fristen er 21.08.20.
Det opplyses i denne E-posten at hotellet der årsmøtet finner sted,
forholder seg til smittevernreglene
Møtestart:
• Som første post på programmet blir det et musikkinnslag ved
Kiné Kaborg
• Det har kommet en forespørsel fra SKT som ønsker å informere om
tilskuddsordning – dette tas etter musikkinnslaget
• Viken fylkeskommune må inviteres formelt. Vi sender invitasjon til
kulturpolitiker Camilla F. Eidsvoll. Hun tildeles taletid etter SKT
• Det er sendt invitasjon til husflidskonsulent Anne-Guri Gunnerød
• Norges Husflidslag inviteres også for observasjon
Praktiske oppgaver:
• Stemmelapper – disse ble ajourført i møtet
• Navneskilt – Turi Kobbhaug lager disse når navnelisten foreligger
• Fullmaktsskjemaer – kommer fra lokallagene
• Jorunn Apeland skaffer stemmesedler i tilfelle skriftlig avstemming
(I etterkant av møtet ble det oppdaget at vi ikke utnevnte en person som skal
ønske velkommen og ha ansvaret å gi ordet til de tre første innslagene samt
punktene 2.1 og 2.2. Jorunn Apeland ser på dette).
64/20 Økonomi:
Vi har fortsatt bra med midler i Fylkeshusflidslaget.
Ann Langøy informerte om en forventet overføring fra studieforbundet pga.
omlegging av driften.
Under dette punktet ble det også informert om bruk av tildelte midler til
lagene:
Tilskuddet fra fylkeskommunen skal gå til aktiviteter
Tilskuddet fra Akershus fylkeshusflidslag kan brukes slik lagene finner
formålstjenlig

Jorunn

65/20 Høstens program:
Medarbeiderkurset 10. oktober:
• Ann Langøy kontakter Lucky Næroset om foredrag om livsglede og
frivillig aktivitet
• Markedsføring – Tone Sjåstad kontaktes
• Vi inviterer Østfold og Buskerud

Alle
Ann

•
•
•

Kurs i rødlisteteknikk – usikkerhet i forhold til korona
Det er tidligere berammet et kurs v/Anne-Guri Gunnerød 20.11.20.
Må sjekkes ut om dette fortsatt er aktuelt
Det kan eventuelt sjekkes ut om det er aktuelt med et digitalt kurs
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Eli

66/20 Korona og arrangement i lokallag:
Myndighetenes smittevernregler må følges

Alle

67/20 Regionsrepresentantenes kvarter:
Saken ble utsatt

Alle

68/20 Post/informasjon:
Nittedal har sendt forespørsel om hvordan AF tenker vedr. gjennomføring av
kurs, verksteder og julemesser i høst
• Myndighetenes smittevernregler må følges
• Julemesser kan evt. arrangeres på nett
• Det bør være påmelding, og ikke for mange inne i lokalet samtidig
• Bruk av munnbind

Alle

Ann Langøy tok opp AFs representasjon i Studieforbundet Kultur og
Tradisjon. Hun påpekte at det er viktig med representasjon fra AF.
Eli Sundby informerte om Viken. Det er lite nytt, Østfold har hatt årsmøte og
saken gikk greit igjennom der. For øvrig ingen kontakt
Eli Sundby informerte om invitasjon fra VOFO til frivilligkonferanse.
Invitasjonen er sendt alle styremedlemmer, men bør vel overlates det nye
styret. Eli Sundby meddelte forøvrig i møtet at hun kan delta
69/20 Representasjon:
Ingen representasjon i sommer
70/20 Nettsida:
Protokoll fra styremøte 7/20 legges ut på nettida etter underskrift på årsmøtet.
Jorunn Apeland informerte om ny hjemmeside v/Bjørn Hytjanstorp.
Opprettelsen av nettsiden er noe utsatt pga. sykdom. Anne-Marie Madsveen
ordner opprettelsen sammen med Bjørn Hytjanstorp.
Neste styremøte ikke fastsatt
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Alle

