Styremøte nr: 03.17

Sted: Strømmen

Tid: 19.april 2017, 18:00 – 21:00

Til stede: Anne Marie Madssveen, Synnøve Rossebø Røysland, Inger Sjøberg, Ingri
Ødegaard, Trude Wicklund, Jorunn Apeland, Katrine Grønneberg, Jenny Akselsen, Siri
Hedemark Bakke og Torgun Thorkildsen
Forfall: Ann Langøy og Kari Schei

Sak 23/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak: Godkjent
Sak 24/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 02.17
Vedtak: Godkjent
Sak 25/17 Jubileumsmarkering i 2017
Oppdatering fra arbeidskomiteen
Wøien gård lørdag 17.00 kl 15.00.
Utstillingskomiteen møtes 4. mai på Wøien
Middagskomiteen lager treretters middag. Har engasjert hjelpere.
9. mai neste møte for hele arbeidsgruppa.
Svar fra de innbudte har begynt å komme inn. Svarfrist 1. juni.

Ansvarlig
Styret

Styret

Ann, Siri, Inger

Det er søkt om støtte fra Akershus fylkeskommune. Jf sak 28/17
Sak 26/17 Årsmøtet 2017
• Erfaringer
Bildeserien var en veldig fin start på møtet. Godt årsmøte.
Møteledelse fra lokallag var bra. Styret bør gjennom året merke seg
aktuelle kandidater til møteleder/sekretærer. En god gjennomgang av
dagsorden før årsmøtet med møteledelse og sekretariat bør
gjennomføres.
Årsmeldingen hadde dessverre en del unødvendige feil. Flere av
rapportene fra lokallagene kom dessverre inn så sent at det ble for
dårlig tid til korrekturlesing før fristen for utsendelse av
årsmøtedokumentene. Rapportene fra kommunene må inn til fastsatt
tid slik at styret får den nødvendige tiden til å sy sammen dokumentet
og lese korrektur.
Korrigert årsmelding er lagt ut på nettet.
• Protokollen er ferdigstilt og lagt ut på nettet.
• Vedtak fra årsmøtet ang digital versjon av Norsk Husflid
videreformidlet til NH.
Sak 27/17 Medarbeiderkurs 2017
Medarbeiderkurs lørdag 14.oktober
• Valg av sted – 50 personer, nær kollektivtransport, stort rom +

Styret

•

grupperom til 25, middag og lunsj. Katrine finner sted til neste møte.
Forslag til innhold:
Rødlisteprosjekter skal dokumenteres med ferdig mal. v/ Anne Guri
– 11/2 t mulig.
Damene bak «Krusprosjektet» – sjekke på fylkesledermøtet.
Praktisk arbeid med ull – nålefilting.
Broderi – Eli Skjeggestad, Utstilling på Oppdal nå. Faner.
Nye momsregler ved salg av produkter, Asker her laget instruks
sammen med Gol husflidslag som er oversendt NH for vurdering.
Ledermøtet bør prioritere å snakke sammen om felles utfordringer.
Medarbeiderkurset er tema på neste styremøte.

Sak 28/17 Økonomi
Innkjøp av Visma regnskapsprogram
Mottatt kr 152 000 medlemskontingentrefusjon fra NH. Ingen uventede
utgifter/ inntekter. Halvårsregnskap kommer
Rapport fra 2016 til fylket utdelt – driftskostnader ble 306 008,-.
Mottatt 120 000 fra fylkeskommunen. Husleie Strømmen 40 000
kommer i tillegg.

Katrine

Jorunn

Forslag til søknad til Akershus fylkeskommune med frist 1.mai. Nye
tiltak:
• Lederutvikling – egen ettermiddag/ kveld for lokallagsledere.
• Jubileumsmarkering - utstilling, kommunikasjon
Sak 29/17 Rapporter
• Årsmelding til NH
Gjennomgang og kvalitetssikring av vår årsmelding til NH.
Oppsummering: Redusert tilskudd førte til redusert aktivitet.
• Rapport om aktiviteten i fylket. Jorunn sammenfatter, savner Follo.
Frist 25.april til NH.
Sak 30/17 Representasjon (registrering av representasjon for AF)
• 40 års jubileum i Hurdal – Jorunn deltok. Bokgave overrakt.
Sak 31/17 Regionsrepresentantenes kvarter
Vestregionen:
Asker – 85 år i år, utarbeider årshjul, Vårmøte på Asker museum
utstillingen «Hjelp, hva skal jeg ha på meg?».
http://mia.no/askermuseum/hva-skal-jeg-ha-pa-meg
Bærum: Ny leder. Stor interesse for Ung husflid. Husleiekontrakten går
ut 1. mai, fortsetter samme vilkår siden kommunen ikke har tatt kontakt.
Øvre Romerike:
Hurdal har feiret 40 års jubileum. Stor aktivitet og godt samarbeid med
Folkehøgskolen og Mathiesen Eidsvoll verk.
Nannestad – stor aktivitet, utradisjonelle kurs, fin FB side. Deltakelse på
Nannestadmarked 10. juni.
Nes – Filering er rødlisteprosjekt, god elektronisk dokumentasjon.
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Regionsrepresentantene

Eidsvoll – økonomi er hovedutfordring, eier stort og krevende hus.
Ullensaker – vellykket temakveld m Annemor Sundbø, Strikking i
billedkunsten. Anbefales. Katrine fortsetter som leder. Samarbeid med
Ullensaker museum og andre organisasjoner om kulturminnedagen.
Vellykket samarbeidsprosjekt Global bygdefest for kvinner, 70 deltakere
fra ulike kulturer, UH hadde barneaktivitet.
Nedre Vest:
Skedsmo – starter kreativt barseltreff. Har søkt om å få bruke lokaler i
Gamle Tærud skole – til vever. Samarbeid med Huseby gårds venner om
kulturminnedagen.
Nittedal - har hatt kniplelørdag. Sommertur til Telemark og stor ung
Husflidgruppe.
Nedre Øst:
Fet – ny leder, Pilflettingskurs. Tre medlemmer skal på sprangworkshop
i Kroatia.
Grende – temamøte m Kristin Viola Ødegaard
Hemnes – utfordringer med lokaler. Ikke plass til stor Ung
Husflidgruppe.
Høland – Piont Lace kurs, aktiv med stands rundt i kommunen.
Follo:
Vestby – Leiekontrakt med prestegården. Messe 20.5, Messer i Son 1-2.
juli og julemesse i desember.
Ås – Diverse kurs og deltakelse på Åsmartnan 10.juni.
Ski – godt i gang med nytt styre

Sak 32/ 17 Eventuelt
Jorunn har 3 X 3 vevrammer hjemme som tilhører NH. Inger sjekker om
Bærum har plass. Anne Guri har fått laget vevene.
Etiske retningslinjer i lokalvedtektene? Er det behov for det? Asker har.
Ledermøtetema.

Neste styremøte, onsdag 10. mai 2017 kl. 18.00 på Strømmen
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