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Protokoll styremøte nr. 8.20
Sted: Strømsveien 62, 3. etasje, 2010 Strømmen

Tid: Mandag 23.09.2020, kl.18.00-20.20

Til stede:
Jorunn Apeland, Grete Bølling, Jenny Akselsen, Ellen Bay, Karin Sæther, Turi Kobbhaug.
Vi fikk ikke Zoom til å virke, så Britt-Hilde Eriksen og Dorte Johansen deltok pr. mobiltelefon.
Forfall:
Turid Dalmann, Synnøve Røysland, Eli Sundby, Jorunn Dørum.
Møteleder: Jorunn Apeland
Referent: Turi Kobbhaug
Møtet startet med en kort presentasjonsrunde.
Jorunn Apeland orienterte om fordelingen av møtegodtgjørelse for 2019, i og
med at vi hadde flat struktur. (Fordelingen vedtatt på årsmøtet).
Ellen Bay tok opp spørsmålet om hvorvidt varamedlemmene skal møte ved
hvert møte. Dette må tas opp igjen, men praksis har vært at varamedlemmene
møter med talerett, med mindre det faste medlemmet fra regionen har forfall,
da har varamedlemmet fulle rettigheter.
Jorunn Apeland opplyste at AFs viktigste oppgave er å fokusere på aktiviteten
og støtte lokallagene.
Ansvar
SAK
71/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Alle

Vedtak: Innkalling og dagsorden ble godkjent.
72/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 7/2020

Alle

Turi Kobbhaug opplyste om at protokoll fra møte nr. 6/20 ikke er
underskrevet.
Vedtak; Protokoll fra styremøte nr. 7/2020, 17.08.20, ble godkjent.
73/20 Arbeidsdeling i styret:
• Ledelse
• Sekretærfunksjon
• Detaljert liste over aktuelle oppgaver ble fremlagt i møtet.
Det ble ikke valgt leder på årsmøtet, forslaget er derfor å fortsette med flat
struktur.

Alle

Sekretærfunksjonen ble heller ikke tildelt noen av representantene. Tas opp
igjen i neste møte.
Turi Kobbhaug blir regnskapsansvarlig etter Jorunn Apeland.
Årsmelding og regnskap sendes til Viken.
Melding om nytt styre sendes Brønnøysund og Norges Husflidslag.
Jorunn Apeland tar kontakt med DnB.
Ellen Bay tok ansvar for postboksen og fikk derved utlevert nøkkel.
Anskaffelse av Mastercard ble drøftet. Det var ingen stor interesse for slik
anskaffelse.
Synnøve Røysland er representant i Studieforbundet Kultur og Tradisjon.
74/20 Lokallagssamling:

Alle

21 påmeldte pr. 23.09.20.
Forslag til aktiviteter:
• Origami. Finne en person som kan ta ut oppskrift og prøvebrette på
forhånd.
• Koffertbånd. Karabinkroker med «hosebåndfletting». Turi Kobbhaug
har oppskrift og står for innkjøp av kroker og garn.
Jorunn Apeland skriver forslag til program som sendes ut til styret for
tilbakemelding.
Grete Bølling tok på seg oppgaven med avkryssing av fremmøtte.
75/20 Høstens kurs. Kurs i rødlisteteknikk – invitasjon:

Alle

Kurset går ut på kartlegging av teknikker. Det blir to fra hvert lag som kan
delta.
Vedtak: Saken tas opp igjen på neste møte.
76/20 Plan for høsten. Neste styremøte:

Eli/Synnøve

Neste møte arrangeres en torsdag, fortrinnsvis uke 42 (15.10).
Eli Sundby eller Synnøve Røysland kaller inn.
77/20 Fylkesledermøte og årsmøte Norges Husflidslag 23.-25.10.20 i Oslo:

Alle

Vedtak: Akershus Fylkeshusflidslag melder på to personer, oppgir
navnene senere.
78/20 Post/informasjon:

Alle

Frivillighet i Viken inviterer til konferanse på Hotell Opera 19.10.20
(kveldstid).
Alle lagssendinger sendes til styremedlemmer/varamedlemmer.
Jorunn Apeland orienterte om Grønn November, et alternativ til Black Friday.
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79/20 Representasjon:
Årsmøte SKT (Studieforbundet Kultur og Tradisjon Akershus) - Jorunn
Apeland.
Årsmøte Vofo – Ann Langøy.
80/20 Nettsida:

Alle

Protokoller fra styremøter legges ut på nettsida når de er underskrevet.
Jorunn Apeland informerte om ny hjemmeside v/Bjørn Hytjanstorp.
Opprettelsen av nettsiden har vært noe utsatt pga. sykdom, men er nå så godt
som klar for publisering. Anne-Marie Madssveen ordner opprettelsen.
Neste styremøte fortrinnsvis uke 42. Husk å oppgi koden til døra i innkallingen.

3

