Protokoll styremøte 3/22
Møtet ble avholdt i lokalene til Vestby Husflidslag

Tid: 01.03.22

kl. 18.00 – 21.30

Til stede:
Kari-Anne Mathisen, Synnøve R. Røysland, Grete Bølling, Turid Dahlman, Eli Sundby,
Turi Kobbhaug, Jennifer Akselsen, Britt-Hilde Eriksen, Ellen Bay, Dorthe Johannessen.
Dessuten møtte husflidskonsulent Reidunn Horgen
Forfall: Karin Sæther, Jorunn Dørum

Møteleder: Kari-Anne Mathisen
Referent: Britt-Hilde Eriksen

Sak

Tema

Ansvar

24/22

Godkjenning av innkalling og saksliste:

Alle

Vedtak:
Innkalling og saksliste ble godkjent,
25/22

Godkjenning av protokoll fra styremøte nr. 2/22, 07.02.22:

Alle

Vedtak:
Protokoll fra styremøte nr. 2/22, 07.02.22 ble godkjent.
26/22

Økonomi pr. dato:

Turi

I forbindelse med denne saken, ble forslag til fordeling av tilskudd fra
Viken fylkeskommune lagt fram.
Vedtak:
Redegjørelse vedr. økonomi pr. 28.02.22 ble tatt til orientering.
Forslag til fordeling av tilskudd fra Viken fylkeskommune ble enstemmig
vedtatt.
27/22

Post
Det var 4 brev i postboksen i Strømmen. Dette var årsmeldinger fra 4
lokallag.
Vedtak:
Årsmeldingene ble overlevert Turi Kobbhaug, som skal sammenfatte alle
årsmeldingene etter årsmøtet.

Ellen

Turi

28/22

Innkommen mail

Kari-Anne

Vedtak:
Mailer videresendes til hele styret.
29/22

Gjennomgang ved regionsrepresentantene:

Alle

Vedtak:
Alle lag skal sende protokoller fra styremøter til regionsrepresentantene og
husflidskonsulent Reidunn Horgen.
30/22

Forberedelser til årsmøtet – hvor langt er vi kommet?
Kjøreplan for møtet 02.04.22. Fordeling av oppgaver:

Alle

Det ble redegjort for framdriften i forbindelse med årsmøtet. Mye materiale
er oversendt til Anne Marie Madsveen, men en del gjenstår.
Vedtak:
Redegjørelse vedr. framdrift ifb. med årsmøtet ble tatt til orientering.
31/22

Forsikringer for barn, jf. Sak 20/22

Kari-Anne

Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.
32/22

Samarbeid med skoler:

Reidun?

Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.
33/22

Retningslinjer for å søke midler fra AF:

Alle

Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.
34/22

Prosjektleder til faglige oppgaver:

Reidunn?/Alle

Vedtak:
Saken utsettes til neste møte.
35/22

Årsmelding 2021 for Akershus Fylkeshusflidslag til NH:
Forslag til årsmelding til Norges Husflidslag var sendt ut på forhånd.
Denne skal behandles på årsmøtet.
Vedtak:
Årsmelding til NH ble godkjent og vedtatt lagt fram for årsmøtet som sak
nr. 2,B.

2

Alle

36/22

Fastsetting av fordeling av kontingent mellom Fylkeslaget og
lokallagene for 2022:
Det ble fremmet to forslag vedr. fordeling av kontingent mellom
lokallagene og AF.
1. 100% av kontingenten fordeles mellom lokallagene.
2. 80% av kontingenten fordeles mellom lokallagene og 20 %
beholdes av Akershus Fylkeshusflidslag.

Turi

Votering:
Forslag 2 ble vedtatt med 5 stemmer mot 4 som ble avgitt for forslag 1.
Et styremedlem avsto fra å stemme.
Forslag:
Medlemskontingent for 2022 fordeles med 80% til lokallagene og 20% til
Akershus fylkeshusflidslag.
37/22

Saker på høring og frist for å melde inn andre saker, samt brev fra
valgkomiteen:
Forslag til vedtektsendringer som skal tas opp på landsmøtet ble
gjennomgått.
Vedtak:
Husflidskonsulenten følger opp dette til årsmøtet.’

38/22

Eventuelt:
Det ble ikke tatt opp saker under eventuelt.

Neste styremøte avtales på årsmøtet.
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Reidunn

