Styremøte nr: 09.15

Sted:
Strømsveien 62,
Strømmen

Tid:
23.september 2015 kl18.00 – 20.00

Tilstede:
Kari Mette Vollar, Bjørg Fuskeland, Jenny Akselsen, Jorunn Apeland, Anne Marie
Madssveen, Turid Middelthun Fjell, Gretha Schrøder, Bodil Melbye Buraas og Katrine
Grønneberg
Forfall: Synnøve Røysland, Eva Aaserud, Inger Sjøberg og Trude Wicklund,
Ansvarlig
Sak 70.15 Godkjenning av innkalling
Vedtak: Godkjent
Sak 71.15 Godkjenning av protokoll fra styremøte 08.15
Vedtak: Godkjent
Sak 72.15 Valgkomite for AF, oppfølging
Romerike – Britha Molvik (Skedsmo)
Vestregionen – Margit Hoen (Asker)
Follo – avklares på regionsmøte 30.09

Synnøve/ Kari
Mette

Sak 73.15 Medarbeiderkurs 17-18 oktober, oppfølging
Linne hotell i Oslo – ca 30 deltakere
Navneskilt
Temaer/ foredragsholdere:
*Styre- / arbeidsgiveransvar i frivillige org. v/ Elisabeth Dolva Sandøy
*Studieforbundets prioriteringer, gode råd i bruk av FB v/
informasjonsmedarbeider Sina Bråten Lunde
*Studieledere – bruk av dataverktøy – dialog brukere/ studieforbundet.
Kursledere/ studieledere må ha med PC.
* Marit og Anne Guri er spurt om bidrag – ikke besvart
*Lokallagenes bidrag – Hva er spesielt i ditt lag? Produkter de vil stille ut/
ta med/ evnt bilder.
* Bunad – tradisjon, kunnskap og næring v/ Mette Vårdal studieforbundet
*Praktisk oppgave – pulsvarmere m/ skinntrykk. Skaffe materialet,
forespørre Hemnsen om introduksjon/ salg
*Arbeid m digitalisering av arkiv, eks Askerbunaden og koftearkivet

Jenny
Kari Mette

Gretha
Jenny

Sak 74.15 Fylkesledermøtet 23-25 oktober, oppfølging
Kari Mette, Bjørg og Eva er delegater på Clarion Hotell & Congress, Oslo
Airport.
Ingen har respondert på utfordringen om bunadparade eller lokale
produkter. Katrine utformer en ny oppfordring.
* Utstilling m produkter fra lokallagene.
* Bunadparade fra Akershus

Katrine
Kari-Mette

* Film om Sprang fra Fet og knipling + lin fra Bærum
Sak 75.15 Nettsiden, oppfølging
Regionsrepresentantene oppfordres til å sende Anne-Marie nyheter fra sin
region. Eks: Grende har utlyst vottekonkurranse, mens Asker har lyst ut to
stillinger.

Anne-Marie
Regionsrep.

Sak 76.15 Årsmøtet for 2015 i 2016
Lørdag 12. mars er Triaden booket til årsmøte. John Granly stiller som
ordstyrer. Info til lokallagene på nettsiden.

Kari Mette

Sak 77.15 Regionsrepresentantenes rapport
Bærum – Temakveld med skinn og lær, med foredrag fra Hemsens butikk.
Asker – positivt seminar i august, vil prioritere aktivitet fram for salg.
Høringsrunde blant komiteer og ringer gav god oppslutning.
Lørenskog – ”Fra fjøs til Catwalk” med Bine Melbye 5. oktober –
Løkenåsvegen 71
Rælingen – Oppstadvev, rødlisteprosjekt
Nittedal –Husflidslaget har stand på elevlangs for å selge varme produkter.
Ullensaker – styret besøkte vevgruppa for å drøfte rekruttering.
Strikkeprosjekt til 7’ern – varmestue for rusmisbrukere på Jessheim.
Hurdal – Kurs i skinnfell og skinn småarbeider. Tovet sitteunderlag til
rusmisbrukere i Oslo. Strikkekafe en gang i uka.
Oppegård – tovet sitteunderlag til kronprinsparets besøk ifm
kommunejubileum. Har avlyst alle sine kurs.
Hemnes – har strikkeformiddager
Skauen – jobber med interne rutiner og utvikling av Aurskogvott
Fet – mottatt porseleensovn i gave. Bruksområder?
Styret flyttet styremøtet til tovekurs for å hindre avlysning. Hyggelig.
Grende – Skinnfell- og grindvevring
Sak 78.15 Innkommet post
Sendt e-post til Janne Lundgren ang søknadskjema som ble oppfattet
vanskelig for lokallagene. Lagene må henvende seg direkte. Ikke svar på
søknad om midler eller ønske om møte.
Sak 79.15 Eventuelt
* Møte m regnskapsfører i oktober. Ny regnskapsfører når avtalen med
nåværende utgår. Blitt del av svært firma. Jorunn vurderer om hun kan ta
jobben.
Neste møte onsdag 7. oktober 2015 kl. 18.00
Katrine Grønneberg
Ref
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