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Protokoll styremøte nr. 9.20
Sted: Strømsveien 62, 3. etasje, 2010 Strømmen

Tid: Torsdag 15.10.2020, kl.18.00-20.00

Til stede:
Strømmen: Eli Sundby, Synnøve Rossebø Røysland, Britt-Hilde Eriksen, Turi Kobbhaug
Zoom; Jenny Akselsen, Grete Bølling, Ellen Bay
Forfall:
Turid Dahlmann, Karin Sæther, Jorunn Dørum, Dorte Johansen
Møteleder: Eli Sundby
Referent: Turi Kobbhaug
Før møtet tok til, orienterte Anne Marie Madsveen om ny nettside.
Anne Marie Madsveen oppfordrer Akershus Fylkeshusflidslag til å sende ut
informasjon til lagene om den nye nettsiden. Hun ba også om at lagene
oppfordres til å sende inn tekst og bilder, både om ting som skal skje og som
har skjedd. Videre oppfordres det til å bruke hjemmesiden til påmeldinger og
til alle utsendinger.
Det ble stilt spørsmål vedr. protokoller fra AF. Disse kan legges ut uten å
være underskrevet. Protokoller som limes inn i bok, skal være underskrevet.
Det ble bestemt at det skal være et eget punkt på dagsorden til hvert møte som
heter «Saker til hjemmesiden».
Ansvar
SAK
81/20 Godkjenning av innkalling og dagsorden:

Alle

Eli Sundby opplyste at sak vedr. regionsrepresentantenes kvarter var
uteglemt. Saken tas opp under eventuelt.
Vedtak: Innkalling og dagsorden med ovennevnte endring ble godkjent.
82/20 Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 8/2020:
Vedtak; Protokoll fra styremøte nr. 8/2020, 23.09.20 ble godkjent.
83/20 Arbeidsdeling og ledelse i styret
På bakgrunn av behandling av saken i forrige styremøte og liste over
arbeidsoppgaver, diskuterte styret saken og det ble lagt fram ulike løsninger
til ledelse og arbeidsfordeling:

Alle

•
•
•
•
•

Det nedsettes et arbeidsutvalg på 3 personer som får ansvar for
innkalling, møteledelse og forberedelse av saker til styret og
møteledelse.
Ledelse og sekretærfunksjon går på omgang mellom styrets
medlemmer. Varighet av fungeringen bestemmes på forhånd.
Styremedlemmene oppfordres til å si fra hvilke oppgaver de kan påta
seg. Tidligere styremedlemmer fordeler oppgaver ut ifra
tilbakemeldingene.
Det arrangeres et seminar om ledelse og fordeling av arbeidsoppgaver.
Det er også behov for organisasjonsopplæring.

Styret hadde ingen realitetsbehandling av forslagene. På grunn av nytt styre
og at mange medlemmer derfor har behov for mer kunnskap om styrets arbeid
før beslutninger tas, bestemte styret at det avholdes et styreseminar der
formålet også er at styremedlemmene blir bedre kjent med hverandre.
Vedtak
• Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av Synnøve Rossebø
Røysland, Grete Bølling og Britt-Hilde Eriksen som får ansvaret for å
forberede seminaret.
• Seminaret avholdes mandag 16.11.20 på Asker prestegård.
84/20 Økonomi:

Turi

Turi Kobbhaug orienterte vedr. økonomien.
Vi har vel 200.000 kr. på driftskontoen og vel 700.000 på sparekontoen.
85/20 Kurs i rødlisteteknikk:

Eli

Kurset finner sted på Pakkhuset på Jessheim. To fra hvert lokallag er invitert.
AF dekker utgiftene, også reiseutgifter for deltakerne.
86/20 Lokallagssamling 10. oktober. Oppsummering:

Alle

Kun positive tilbakemeldinger. Erfaringen viste at det ikke er negativt å
legge aktivitetene etter lunsj.
87/20 Fylkesledermøtet og årsmøtet NH 23.-25.10.20 Oslo. Representasjon fra AF:

Synnøve

Synnøve Rossebø Røysland og Eli Sundby deltar. Eli Sundby stiller sin plass
til disposisjon dersom noen av de andre fra styret ønsker å delta.
88/20 VOFO inviterer til Frivillighetskonferanse på Hotel Opera 19.10.20 på
kvelden. Hvem deltar?
Eli Sundby melder seg på, evt. også Synnøve Rossebø Røysland dersom det
er plass.

Alle

89/20 Oppfølging av vedtak på årsmøtet om å sette ned et arbeidsutvalg med
representanter fra Buskerud, Østfold og Akershus. Eli Sundby orienterte om
arbeidsoppgavene for utvalget.
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Eli

Hun åpnet for at styremedlemmer melder seg til å overta det arbeidet som hun
hadde i det forrige styret. Hun foreslo også at hun og en som er ny i styret kan
sitte i arbeidsutvalget til neste årsmøtet.
Vedtak: Saken utsettes til etter den 16.11.20.
90/20 Eventuelt:

Alle

Under dette punktet ble regionrepresentantenes kvarter tatt opp.
Asker:
• Kurs er i gang.
• Har fått tillatelse til å sette opp bod på torget, torsdag til søndag fra
20.11.20 og fram til jul.
• Julemessen er avlyst.
Nedre Romerike Vest:
• Lagene arbeider godt med kursvirksomheten og det er mange
påmeldte. Læringsverksteder er i gang. Noen har
medlemsmøter/temamøter.
• Flere lag med unntak av Skedsmo, har droppet Ung Husflid i
høstsemesteret.
• Skedsmo har avholdt regionsmøte med mange interessante temaer,
blant annet en orientering om arbeidet i Lørenskog husflidslag med
Personvernloven.
Nedre Romerike Øst:
• Grende: Har ingen aktiviteter for barn.
• Ringene er i gang.
Øvre Romerike:
• Kurs og læringsverksteder er i gang.
• Håndarbeidskafeer.
• Ung husflid ikke startet opp.
Personvernloven:
Når det gjelder Personvernloven, vises til innlegg fra Kurt Bohman på
lokallagssamlingen i oktober 2019.
Vi bør ha noe skriftlig vedrørende loven.
Problemstillingen tas opp med jevne mellomrom.
Annet:
Synnøve Rossebø Røysland delte ut reiseregningsskjemaer. Hun sender også
ut disse digitalt. Skjemaene sendes til kasserer hvert halvår. Husk at bilag skal
vedlegges.
Neste styremøte/seminar 16.11.20 på Asker prestegård
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