Styremøte nr: 07.17

Sted: Strømmen

Tid: 20.september 2017, 18:00 – 21:00

Til stede: Inger Sjøberg, Jorunn Apeland, Kari Schei, Siri Hedemark Bakke, Jenny Akselsen
og Ann Langøy.
Anne Guri Gunnerød fra sak 65/17.
Forfall: Synnøve Rossebø Røysland, Ingri Ødegaard, Trude Wicklund, Katrine Grønneberg
og Torgun Thorkildsen
Ansvarlig
Styret

Sak 60/17 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak: Godkjent
Sak 61/17 Godkjenning av protokoll fra styremøte 04.17
Vedtak: Godkjent

Styret

Sak 62/17 Medarbeiderkurs
Medarbeiderkurset 14. oktober
Ansvarsdeling
Navnelapper
Registrering

Jenny
Siri og Kari

Ta med fra Strømmen:
Banner
Bilde fra filigram
Hefter – La skyttelen gå og Skyttelen går videre + ny bok

Jorunn
Jorunn
Jorunn
Katrine

Avklaring med hotellet:
Tekniske hjelpemidler
Tidsfrist for melding av endelig antall deltakere
Oppmerksomheter
Blomster til innledere
Husflidsartikkel til Tone Tobiasson og Ingunn G Klepp

?
Jorunn
Katrine
Skedsmo
Ingri?

Arbeidsstasjoner:
Brikkevev
Kumi Himo (plater ligger på Strømmen)
Slyngestokker/ slindring
Hosebånd
Inger sjekker med Ingri om hun kan påta seg en teknikk.
Anne Marie sjekker med Brithas datter om hun ev kan demonstrere
slyngstokker
?
Ansvarlig har ansvar for å skaffe redskap og ullgarn.
Antall pr gruppe: ca 6

Andre oppgaver:
Hente Tone og Ingunn på toget
Innspill til tema økonomi.:
• Rutiner regnskap
• Regler for kontanthåndtering i 2018
Endelig fordeling og planlegging avklares på styremøte 11.10.
63/17 Økonomi – 2017
Økonomien er bra.
Det nye regnskapsprogrammet fungerer veldig bra.
Faktura for leie av lokale til 80-årsjubileet ikke mottatt. Etterlyses.
64/17 Innkommet post
- Temamøte i Grende Husflidslag 18. september. Lagt på
hjemmesiden.
Regionsmøter
- Follomøtet 21. september på Kolbotn.

Jorunn

- Nedre Romerike Øst - Hemnes 27. september.

Følgende deltar:
Anne-Marie, Synnøve,
Trude
Anne-Marie og Jorunn

- Nedre Romerike Vest i Rælingen – 24. oktober.

Ann

- Asker/Bærum – 1.november på Vøyen

Inger

- Invitasjon til fylkesledermøte på Gardermoen 27. - 29. oktober.
Anne-Marie er bortreist – AF kan sende inntil 3 stk.
Inger, Siri og Katrine er aktuelle. Disse gir tilbakemelding til
Anne-Marie snarest.

Frist påmelding:
8.oktober

- Læringsfestivalen 2017 – invitasjon (17. oktober kl. 17.00)
VOFO initiativtaker. Inkluderer utdeling av læringsprisen 2017 og
foredrag med Frode Kyvåg. Ligger også ute på vår hjemmeside.
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65/17 Nordisk Ungdomsleir 2018 Av Ungdom og for Ungdom
Anne Guri informerte om planene og økonomien rundt dette
arrangementet.
Mentorprogram:
Et opplegg som skal bidra til rekruttering og opplæring av unge
instruktører til bruk nå primært i forbindelse med Ungdomsleiren som
planlegges i 2018, men også til bruk i lokallag.
Konkret består det av 2 – ev 3 ungdommer og en mentor som sammen
danner et undervisningsteam. Ungdommene velger en teknikk de ønsker
å lære mer om og så finner lokallag eller fylke en mentor som skal lære
opp disse ungdommene både mht teknikk og pedagogikk. Mentor får
betaling. Ungdommene får gratis kurs og lønn dersom de underviser på
Ungdomsleiren eller i et lokallag etter endt kurs.
14 ungdommer har allerede deltatt på kurs i Norge (16-20år). Skedsmo,
Nannestad og Nittedal bruker disse. Ungdommene ble også benyttet på
Verdens kuleste dag i Oslo. Viktig å vise at Husflidslaget også har unge
medlemmer.
Undervisningsteam som skal drive undervisning på leiren hvor det
beregnes at en vil ha bruk for 6 team ( som kan komme fra hele landet)
Selve opplæringen i forkant er beregnet å koste ca 35 000, en kostnad
som NH anbefaler å søke støtte til via fylkeskommunale midler, alt.
dekke dette selv.
Fylkeskommunen har i alle fall to typer midler som en kan søke mot
1. Tilskudd til ungdom «Prøv selv» - prosjekter
(Tilskuddet deles ut til midlene er oppbrukt også etter at
søknadsfristen er ute.)
2. Tilskudd til husflidslagene i Akershus – std søknad i juni årlig
Ungdomsinstruktørkurs bør kjøres hvert 3dje år for å sikre rekruttering
Vedtak: «AF støtter mentorprogrammet»
Anne Guri sender ut informasjon om dette til alle lag og tilbyr ev å
komme ut til lokallag for å fortelle nærmere om planen.
NH trenger også bistand ved selve gjennomføringen av leiren.
Fra sentralt hold i Norges Huslfidslag stiller : NH: Linda Thiis, Arild
Larsen. Kari Schei ønsker å være med på leiren.
Foreløpige ønsker og planer –
• dreiekrus – (Ås?)
• Brikkevev - Skedsmo?
.
66/17 Strategisk plan 2019-2022 – Innspill til hva den nye planen skal
inneholde og hvordan den skal utformes bør diskuteres på
regionsmøtene. Ikke diskutert på møtet.
67/17 Representasjon (registrering av styremedlemmers/varas
representasjon for AF)
Deltagelse på 2-dagers kurs i regi av NH og Studieforbundet Kultur og
Tradisjon vedr endrede rammebetingelser knyttet til økonomi i 2018
v/ Dag Lindvik. Detakelse på privat initiativ, ikke representant for AF,
men dette er såpass viktig for alle lag at vi bør tilby en kortversjon av
dette kurset til våre ledere i lokale husflidslag.
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Jenny

Dag Lindvik fra Studieforbundet Kultur og Tradisjon forespørres om å ha
en gjennomgang på planlagt ledermøte 13.januar 2018.
Forslag til punkter som bør være med

Anne Marie

Forslag årsmøte 2018 – 17.mars på Triaden. Hotell sjekkes

Anne Marie

Jenny

68/17 Regionrepresentantenes kvarter –fokus på utradisjonelle kurs
Utsatt til neste styremøte.

Neste styremøte, onsdag 11. oktober 2017 kl. 18.00 på Strømmen
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