ÅRSMELDING 2016
Husflidskonsulenten i Troms
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Husflidskonsulenten i Troms er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag.
Troms Fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til stillingen.
Kontorstedet er Sundlia, Midt-Troms Museums administrasjonsbygg.
Adresse: 9325 Bardufoss, Telefon: 48022627
E-post: troms@husflid.no

Organisasjonskart, fylket
Norges Husflidslag
ca 24 000 medlemmer

Troms Fylkeshusflidslag
Ca 1000 medlemmer

30 lokale Husflidslag
Andørja
Birtavarre
Birtavarre
Bjarkøy
Dalen
Finnsnes
Gratangen
Harstad
Hillesøy
Ima
Kvaløysletta
Kvæfjord
Manndalen
Målselv
Nord-Tranøy
Bardu
(ikke drift)

Nordreisa
Olderdalen
Ramf jord
Finnkroken
Ramsund
Rossf jord
Salangen
Skibotn
Skånland
Sør-Tranøy
Sørreisa
Tromsø
Vannøy
Øverbygd
Øvre
Salangen

3 Husflidsbutikker
Husfliden Tromsø og
Husfliden Målselv er
medlem som butikk i NH,
Grenebua, eies av
Manndalen Husflidslag

3 Husflidshåndverkere
Mester i håndveverfaget
Charlotte Engstad, Turid
Vivoll og Thea Bøsch
Mikkelsen
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Strategisk plan 2015 – 2018
Visjon

Husflid former framtida

Verdier

Tradisjon, kvalitet, skaperglede

Aktivitet

Ivareta, formidle og fornye husflidstradisjonene

Hovedmål

Husflid skal være levende som kultur og næring i Norge

Arbeidsområder

Opplæring - Næringsutvikling - Synliggjøring

Dette skal vi oppnå gjennom:
1) OPPLÆRING
Mål: Øke kompetansen faglig og organisatorisk:






Vi skal særlig arbeide med truede teknikker
Vi skal ha fokus på økologi og materialenes verdikjede
Vi skal sikre fornyelse og nytenkning
Vi skal øke barn og unges kunnskap om og ferdigheter innen husflid
Vi skal arbeide med styrking av offentlig utdanning innen våre håndverksfag

2) NÆRINGSUTVIKLING
Mål: Sikre utøvelse og salg av husflidshåndverk i Norge
 Vi skal forbedre rammebetingelsene for næringsutøvere
 Vi skal styrke merkevaren husflidshåndverk
 Vi skal bevisstgjøre produksjons- og salgsledd som kulturnæringer
3) SYNLIGGJØRING
Mål: Øke bevisstheten om husflid i samfunnet faglig og politisk
 Alle kultur-, utdannings- og næringspolitikere skal kjenne vårt arbeid
 Vi skal utvikle formidling i digitale kanaler
 Vi skal gjennomføre landsomfattende satsingsområde som involverer flere eksterne
samarbeidspartnere

4

Arbeidsområde: OPPLÆRING
Mål: Øke kompetansen faglig og organisatorisk
Strategi: Vi skal særlig arbeide med truede teknikker

Rødlista
Beskrivelse av tiltaket
Registrering av Klea i Troms
Mål
Skaffe oversikt over gamle klær og planlegge registrering. Invitere redaksjonene i årbøkene i
fylket til å skrive om funn i deres områder.
Resultat pr 31.12.
Prosjektet, eid av Troms Fylkeshusflidslag, ble avslutta i 2015, og midlene fra Troms
Fylkeskommune er brukt opp. Lillian Magnussen og husflidskonsulenten har fulgt opp
prosjektet og invitert redaktørene i årbøker som gis ut i fylket til å ta inn artikkelen ”Gamle
klær forteller vår historie” skrevet av Lill-Karin Elvestad. For å få ei lokal vinkling har vi skaffet
foto og laget beskrivelse av plagg fra det enkelte området.
Artikkel og foto med tekst er tatt inn i følgende årbøker: Balsfjord og Malangen (2015), Senja,
Dyrøy og Sørreisa, Jul i Bardu og Målselv og Helgøy og Karlsøy. Tillegg skaffet
husflidskonsulenten fotos og stoff til Lokalhistorisk Magasin 1/2 2016 som hadde et flott
oppslag om arbeidet. Vi har avtale om at NBF kommer tilbake i 2017 for å registrere i de
områdene som gjenstår, blant annet i Sør-Troms, Tromsø-området.
Konsulenten utforma søknad for Troms Fylkeshusflidslag til Stiftelsen til fremme av
husflidssaken i Troms og det ble gitt tilsagn om kr 30000 til forprosjektet ”På Rødlista –
hvordan kledde folk seg i gamle dager”- Her tenker en seg et samarbeid med Torunn
Sedolfsen som ønsker å gjøre stoff-prøver og registreringer, som hun har fra tidligere studier,
tilgjengelig. Torunn har som mål å publisere dette arbeidet. Tiltaket blir fulgt opp høsten
2017.
Konsulenten har vært rådgiver for styret i Grytøy Bygdetun i forbindelse med rydding og
forberedelse til visning av klær bygdetundagen i juli.
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Jakke i Grytøy Bygdetuns samling. Foto: Petra-Mari Linaker

Arbeidsområde: OPPLÆRING
Mål: Øke kompetansen faglig og organisatorisk
Strategi: Vi skal særlig arbeide med truede teknikker

Rødlista
Beskrivelse av tiltakene
Stimulere til studietiltak og opplæring gjennom lokale lag. Følge opp lag som tar kontakt.
Ull - kurs for voksne. – foredrag Ullialt med prøver på ulike ull-kvaliteter. Diskusjon: hvorfor
norsk ull?
Kurs i lokalhistoriewiki – følge opplegg for ansatte
Resultat pr. 31.12.
Rødlista er tema i møte med lokallagene. Sør-Tranøy Husflidslag har satset på ”Emneved”
som Rødliste-tema, og har jobbet godt med temaet; hatt kurs, hentet emner, laget
bruksgjenstander og plakater til utstilling og formidling. Fleire lag i fylket har valgt
teknikk/tema og hatt kurs, men dokumentasjonen kunne vært betre. I samarbeid med
fylkeslaget er målet å få meir dokumentasjon frå Rødliste-arbeidet i fylket synlig på
http://www.husflid.no/fagsider/roedlista/fylkeslag_lokallag_og_teknikker
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Konsulenten har deltatt på kurs i lokalhistoriewiki for konsulentene og konkluderte med at det
vi kan gjøre, er å motivere til at interesserte i lokallagene tar tak i dette og får husflid med
vekt på rødlista teknikker mer synlig på lokalhistoriewiki.

Arbeidsområde: OPPLÆRING
Mål: Øke kompetansen faglig og organisatorisk
Strategi: Vi skal ha fokus på økologi og materialenes verdikjede

Beskrivelse av tiltaket /tiltakene
ULL - Konsulentene skoleres på samlinger i februar og til høsten (Ullkonferanse Lofoten)
ULL - Butikkansatte skoleres gjennom lokale/regionale tiltak

Mål
Delta på personalsamling og konferansen North Atlantic Native Sheep and Wool I Stamsund
i Lofoten. Bidra informasjon om redskaper til bearbeiding av ull på nettverkstreff for
Husfliden-butikkansatte i fylket.
Resultat pr. 31.12,
Har, sammen med resten av kollegiet deltatt på konferansen North Atlantic Native Sheep
and Wool i Stamsund med deltakere fra Isle of Man, Færøyene, Shetland, Island,
Orknøyene og Island. Mange interessante foredrag og utflukter til villsaubønder.
Et av tiltakene i Troms Fylkeslags næringsprosjekt ”Levende kulturarv” var ull-faglig treff for
ansatte i Husfliden-butikkene i fylket. Husfliden Tromsø, Husfliden Målselv og Grenebua,
Manndalen Husflidslag var representert. Foredrag ved Ingvild Svorkmo Espelien og Alana
Lennon og utveksling av erfaringer og utfordringer.
Arbeidsområde: OPPLÆRING
Mål: Øke kompetansen faglig og organisatorisk
Strategi: Vi skal sikre fornyelse og nytenkning

Beskrivelse av tiltaket /tiltakene
Kurslærerkurs arrangeres 3 steder i landet
Mål

Være medarrangør for kurslærererkurs i Troms sammen med Troms
Fylkeshusflidslag.

Resultat pr. 31.12.
Kurslærerkurset blei arrangert 20.-21. februar i Tromsø med 11 deltakere fra Tromsø,
Ramfjord, Vannøy, Målselv, Kvaløysletta og Skånland Husflidslag. Kurslærer var Linda Thiis,

7

Norges Husflidslag, Sina Bråten Lunde, Studieforbundet Kultur og Tradisjon, og
husflidskonsulenten.

Arbeidsområde: OPPLÆRING
Mål: Øke kompetansen faglig og organisatorisk
Strategi: Vi skal øke barn og unges kunnskap om og ferdigheter innen husflid

Beskrivelse av tiltaket /tiltakene
Følge opp lag som har fått breddegaven i ull fra Sparebankstiftelsen DNB.
Mål

Følge opp avtalen med Ramfjord Husflidslag om besøk

Resultat pr. 31.12.
Opplegg med ull, karding og spinning på spinnekrok gjennomført i Ramfjord Husflidslag 25.
april. Her har de opplegg for Ung Husflid-barnegruppe som møtes i lagets lokaler etter
oppsattt plan.

Arbeidsområde: OPPLÆRING
Mål: Øke kompetansen faglig og organisatorisk
Strategi: Vi skal øke barn og unges kunnskap om og ferdigheter innen husflid

Beskrivelse av tiltaket /tiltakene
Instruktørkurs for UH instruktører
Film med opplegg for bruk av spinnekroken
Mål

Samarbeide med husflidskonsulenten i Nordland og Ung Husflid-kontakten i Troms
Fylkeshusflidslag om inspirasjonskurs for Ung Husflid- instruktører.

Resultat pr. 31.12.
UH-instruktørkurs gjennomført i Harstad 5.-6. mars med til sammen 16 deltakere fra Hadsel,
Melbo, Sortland, Vågan, Sør-Tranøy, Skånland, Harstad og Tromsø Husflidslag. Temaer:
Hvordan arbeide med barn og unge, utveksling av ideer, toving, trykking og bånd.
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Filting på Ung Husflid – instruktørkurset. Foto Petra-Mari Linaker

Arbeidsområde NÆRINGSUTVIKLING
Mål: Sikre utøvelse og salg av husflidhåndverk i Norge
Strategi: Vi skal forbedre rammebetingelsene for næringsutøvere

Tiltak
Prosjektet Husflidhåndverk som kultur og næring – Levende kulturarv
Beskrivelse av tiltaket
Bidra i prosjektgruppa og utføre oppgaver for Troms Fylkeshusflidslags næringsprosjekt
Husflidshåndverk som kultur og Næring i Troms.

Mål
Være en ressurs for prosjektet.

Resultat pr 31.12.
Troms Fylkeshusflidslag har fått tilsagn om RUP-midler (Regionale utviklingsmidler) til
oppfølgingsprosjektet Husflidshåndverk som næring og kulturbærer - Levende kulturarv. Det
har vært 3 møter i styringsgruppa som har hatt 2 representanter fra Troms Fylkeshusflidslag
(Astrid Isaksen og Nelly Zakariassen), daglig leder i Husfliden Tromsø (Marianne Lakselv),
Husflidshåndverker ( Charlotte Engstad), Midt-Troms Museum (Ellen Width) og
husflidskonsulenten.
Tiltaket nettverkstreff for butikkansatte med 15 deltakere fra de 3 husflidsbutikkene,
Grenebua (Manndalen Husflidslag), Husfliden Målselv (Målselv Husflidslag) og Husfliden
Tromsø 1.-2. oktober hadde ull som faglig tema.
Fra oktober har planlegging av næringsseminaret i Målselv 10.-12. februar 2017 hatt
hovedfokus i prosjektet.
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Arbeidsområde NÆRINGSUTVIKLING
Mål: Sikre utøvelse og salg av husflidhåndverk i Norge
Strategi: Vi skal bevisstgjøre produksjons- og salgsledd som kulturnæringer

Beskrivelse av tiltaket /tiltakene
- Gjennomføre ett driftskurs for eiere og styrer i samarbeid med Virke regionalt i Troms
- Kveldsarrangement 28. januar m/tema ull.
Mål

Delta på kveldsarrangementet for Husfliden- butikkene med tema Ull.

Resultat pr. 31.12.
Det planlagte driftskurset for eiere og styrene i Husfliden-butikkene i Troms, hvor Norges
Husflidslag samarbeid med Virke, er utsatt til april 2017. Konsulenten har deltatt på
kveldsarrangementet i januar for Husfliden-butikkene. Fint å være sammen med butikkene
fra mitt fylke i den sammenhengen.

Arbeidsområde NÆRINGSUTVIKLING
Mål: Sikre utøvelse og salg av husflidhåndverk i Norge
Strategi: Vi skal bevisstgjøre produksjons- og salgsledd i Troms som kulturnæringer

Beskrivelse av tiltaket
Samarbeide med Målselv og Manndalen Husflidslag som driver egne butikker med
ansatte og er åpen hver dag. I tillegg driver Olderdalen, Birtavarre, Hillesøy og SørTranøy Husflidslag salg av husflidsprodukter laga av medlemmene på lørdagskafeer
gjennom hele året. Fleire andre lag har startet i det små med å ha produkter for salg i
egne lokaler ved ulike arrangementer som julemesse, påskemesse og lignende.
Mål
Være en ressurs for lag som driver med salg..

Resultat pr 31.12.
I kontakt med lagene presenterer jeg de verktøyene som er utarbeidet, blant annet
omutstilling, stolt husflid og prising og merking av produktene. I tillegg registrerer jeg
omsetningstallene. I 2015 omsatte lagene med salg på lørdagskafe for nærmere 1 mill kr, og
de to lagene som driver butikk med ansatte, Grenebua (Manndalen Husflidslag og Husfliden
Målselv (Målselv Husflidslag), omsatte for kr 4 916000 (4 361 946 i 2015). Omsetninga til
sammen for disse butikkene og kafeutsalgene er på kr 5 894 298 i 2016.
Konsulenten har deltatt på m øte med Per Bjørnar og Gunhild Tangen sammen med Målselv
Husflidslag for å drøfte forhold knyttet til sølvet til Bunaden for Bardu og Målselv som Per B
nå avslutter produksjonen av. Målselv Husflidslag vurderer nå hvordan man kan sikre at
produksjonen av sølvet opprettholdes i kommunen, og jeg ble også bedt om å være med på
møte med næringssjefen og ordføreren i Målselv hvor mulighetene blei drøftet.
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Arbeidsområde: SYNLIGGJØRING
Mål: Øke bevisstheten om husflid i samfunnet faglig og politisk
Strategi: Vi skal utvikle formidling i digitale kanaler

Beskrivelse av tiltaket /tiltakene
Informere om det vi har av infomateriell
Alle kurs med eksterne tilskudd merkes med logo fra samarbeidspartner/ere
Tydeliggjøre hva vi ønsker å formidle på hjemmeside/facebook o.l.
Mål

Stadig forbedre rutiner og kommunikasjonen en internt og eksternt.

Resultat pr. 31.12.
Som leder av team synliggjøring, samarbeider jeg nært med medlemsservice og
kommunikasjonsmedarbeideren på kontoret i Oslo. Dette er en kontinuerlig prosess og det
fokuseres på forbedring av rutiner, tekst og kommuniaksjosnlinjer.

Arbeidsområde: SYNLIGGJØRING
Mål: Øke bevisstheten om husflid i samfunnet faglig og politisk
Strategi: Vi skal utvikle formidling i digitale kanaler

Beskrivelse av tiltaket /tiltakene
Bygge ut fagsidene på nettet bl.a.: Materialer og materialbruk
Film om spinning legges på nett og knyttes til Ullsatsingen
.
Mål
Beskrivelse av tiltaket
Film om spinning legges på nett og knyttes til Ullsatsingen. Planlegge og gjennomføre opplegg
For 7. klasse på Olsborg skole. Karding og spinning på Spinnekroken i samarbeid med elevbedriften
Lime på Bardufoss Høgtun vg skole som gjorde filmopptak.
.
Resultat pr 31.12.
Opptakene startet med å hente emner og lage Spinnekrokene. Karding og spinning i to økter
inne på klasserommet. Det viste seg at elevene ikke hadde erfaring med denne typen arbeid,
så læreren deres tok forholdsvis stort ansvar. Filmen ligger nå på Youtube.
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Strategi: Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen

Tiltak: Deltagelse og samarbeid med fylkeslag

Beskrivelse av tiltaket
Møte på alle møter Troms Fylkeshusflidslag (TFH) arrangerer. Samarbeide om aktivitetene
som planlegges. Jevnlig kontakt med leder og sekretær.
Mål
Ha god kontakt med fylkesstyret. Samarbeide om husflidsarbeidet i Troms; styrke de levende
husflidstradisjonene ved å organisere aktiviteter og tiltak som utvikler interesse og kunnskap,
produksjon og omsetning.
Resultat pr 31.12.
Har deltatt på styremøtene og årsmøtet i Tromsø 12.-13. mars.: Bidratt i planlegging av
medarbeiderkurset 8.-9. oktober i Tromsø og planlegging og gjennomføring av regionmøte i
Harstad 28. september. Tema: organisasjonskurs. Konsulenten medvirket til at fylkeslaget
søkte Stiftelsen til fremme av husflidssaken i Troms om midler og fikk tilsagn om kr 30000 til
en start på prosjektet ”På Rødlista” – hva kledde folk seg med i gamle dager”. Prosjektet er
utsatt til høsten 2017. Samarbeidsmøte gjennomført 19. april for styret i fylkeslaget,
håndverkere, husflidsbutikkene og husflidskonsulenten.

Strategi: Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen
Tiltak: Deltagelse og samarbeid med lokallag
_________________________________________________________________________
Beskrivelse av tiltaket
Planlegge besøk i lokallag som ber om bistand i forhold til ulike temaer
Mål
Ha god kommunikasjon med lokallagene og gi faglig støtte.
Resultat pr 31.12.
Har hatt kontakt med mange lag på telefon og e-post og planlagt og gjennomført 1
regionmøte i Harstad 28. september. Disse lagene var representert: Skånland (4), Harstad
(5), Kvæfjord (4), Bjarkøy (1) og Ramsund (2), til sammen 16 styremedlemmer fra disse 5
lagene.
Planlegging av Strikkefestivalen i Tromsø 15.-16. oktober i samarbeid med Tromsø,
Ramfjord og Kvaløysletta Husflidslag, Husfliden Tromsø og Tromsø Bibliotek. Sykemelding i
perioden før og under gjennomføringa begrenset husflidskonsulentens bidrag.
Har også samarbeidet med Birtavarre og Manndalen Husflidslag i forbindelse med Spinnvill
Rokkefestival med seminar med tema spinning og plantefarging 17.-18. september.
Planlagt ullialt - foredrag i Kvæfjord Husflidslag ble på grunn av sykemelding i oktober utsatt
til 18. januar 2017.
2. mai: Trollstrikk i Målselv Husflidslag
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24- mai: 50-årsjubileum Manndalen Husflidslag
25. april: Ramfjord Husflidslag: opplegg i Ung Husflidgruppa
12. september: Foredrag om votter v/ Bente Martinussen (Kvæfjord Husflidslag i samarbeid
med Frivillighetssentralen)

Strategi: Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen
Tiltak: Deltagelse og samarbeid med husflidhåndverkere
_________________________________________________________________________

Tiltak: Deltagelse og samarbeid med husflidhåndverkere
Beskrivelse av tiltaket
3 fra Troms er medlem som husflidshåndverkere i Nordland Husflidhandverkerlag..
Mål
Opprettholde god kontakt med husflidshandverkerne som er medlemmer i NH, og registrere
husflidsprodusenter som i neste omgang kan bli medlemmer.
Resultat pr 31.12.
Det er 3 husflidhåndverkere fra Troms som er medlemmer i Norske Husflidshåndverkere
Nordland; Charlotte Engstad (vev og strikk), Thea Bøsch Mikkelsen (vev og strikk) og Turid
Vivoll. (vev). Disse får tilsendt informasjon og invitasjoner. Charlotte har mesterbrev i
håndveverfaget, Husflidskonsulenten i Akershus, Anne Guri Gunnerød, var i Tromsø i
forbindelse med Kulturverforbundets årsmøte, og vi besøkte Charlotte i verkstedet hennes i
Tromsø. Charlotte er med i styringsgruppa for prosjektet ”Levende kulturarv.”

Charlotte Engstad klipper ned vestestoff til Østfold bunaden

13

Strategi: Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen
Tiltak: Deltagelse og samarbeid med husfliden-butikkene
_________________________________________________________________________
Beskrivelse av tiltaket
Videreføre næringsprosjektet Husflidshåndverk som kultur og næring. Være samtalepartner
med daglig lederne i husflidsbutikkene.
Mål
Kommunikasjon utsalgene imellom, både daglig ledere og ansatte.
Resultat pr 31.12.
Har nær og god kontakt med daglig leder og ansatte på Husfliden Tromsø AS. Det samme
gjelder de andre husfliden - butikkene, Husfliden Målselv (Målselv Husflidslag SA) og
Grenebua (Manndalen Husflidslag). Konsulenten distribuerer informasjon fra utsalgene til
lagene i fylket når det er ønskelig.

Strategi: Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen
Tiltak: Samarbeidsmøte i fylket
_________________________________________________________________________
Beskrivelse
Planlegge og gjennomføre samarbeidsmøte for Husflidsbutikkene, husflidhåndverkerne,
fylkeshusflidslaget og husflidskonsulenten
Mål
Kommunikasjon og samarbeid medlemsgruppene imellom.
Resultat pr 31.12.
Samarbeidsmøte avholdt 19. april i Tromsø. Husfliden Målselv, Grenebua Manndalen,
Husfliden Tromsø, Troms Fylkeshusflidslag, husflidshåndverker Charlotte Engstad og
husflidskonsulenten var tilstede. Deltakerne orienterer hverandre og drøfter utfordringer.
Enighet om at vi satser på å ha god kommunikasjon aktørene imellom, blant annet gjennom
næringsprosjektet Levende kulturarv. Det ble konkludert med at man ønsket å satse på treff
for ansatte i Husflid –butikkene og vurdere salg av merkevarer (egne produkter) hos
hverandre. Referat fra møtene blir lagret på medlemsnettet.
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Strategi: Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen
Tiltak: Planlegging av fylkesledermøter og samarbeid med Arbeidsutvalg for
fylkeslederne
_________________________________________________________________________
Beskrivelse av tiltaket
Som leder av team Synliggjøring har husflidskonsulenten i Troms ansvar for å administrere
og koordinere planlegginga av fylkesledermøtene.
Mål
Sørge for kontinuerlig oppdatering på viktige temaer fordi det stadig er utskifting av
fylkeledere og sekretærer.
Resultat pr 31.12.
På fylkesledermøtet i Oslo 4.-6. november var stikkordene Vestfold Husflidslag som
lærlingebedrift, behov for juridisk bistand og Ullialt. Det ble satt av tid til gruppearbeid med
Rødlista med fokus på dokumentasjon. Det ble også satt av tid til besøk på Oslo
Strikkefestival.

Strategi: Sørge for godt samarbeid med eksterne samarbeidspartnere
Tiltak: Deltagelse og samarbeid med kommuner/fylkeskommuner/museum/andre
_________________________________________________________________________
Beskrivelse av tiltaket
Årlig m øte med kulturavdelinga. Følge opp kulturarv- planen for Troms.
Mål
Gi informasjon om husflidsarbeidet i fylket og diskutere viktige tiltak/satsinger.
Resultat pr 31.12.
Har god kontakt med rådgiverne på Troms Fylkeskommune. Møte med avdelingsleder Eirin
Gjelsås og rådgiver Anne Mette Sætra 9. desember.

Strategi: Sørge for godt samarbeid med eksterne samarbeidspartnere
Tiltak: Deltagelse og samarbeid med museum
_________________________________________________________________________
Beskrivelse av tiltaket
Husflidskonsulenten leier lokaler i Midt-Troms Museum (MTM) administarsjonsbygg i Sundlia
i Målselv. Uformelle drøftingsmøter med kontorsjef, prosjektleder og direktør.
Mål
Dra nytte av hverandres kompetanse og samarbeide om aktuelle tiltak.
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Det har vært god kontakt med Midt Troms Museum i forbindelse med planlegging i Troms
Fylkeshusflidslags prosjekt Husflidshåndverk som kultur og næring – Levende kulturarv. 1.2. oktober var det nettverksmøte for husflidbutikk - ansatte med ull som faglig innhold.
Husflidskonsulenten har bidratt med spinning for barn på Fossmodagene 5. august.
Husflidskonsulenten leier kontor i Midt Troms Museums lokaler i Sundlia noe som muliggjør
tettere kontakt i planlagte samarbeidstiltak som høsten 2016 har dreid seg om planlegging
av seminaret ULLinord i Målselv 10.-12. februar 2017.
Drift
Konsulentdeltakelse/opplæring
Husflidskonsulenten har deltatt på konsulentsamling på Gardermoen 26.-29. januar med
tema ull.
Personalsamling: 21.-25. septe mber, Ve sterålen og Lofoten
Tema: Ullialt-prosjektet, rolleforståelse, generell info og faglig oppdatering gjennom
konferansen North Atlantic Native Sheep and Wool. Besøk i utstillinga Ull og sau rundt Nord
Atlanteren, Fatland Ull, Nordland, Lofotr Vikingmuseum og husflidshandverkere og
sauebønder i området.
Landsmøte i Norges Husflidslag, 02.-05. juni Hamar.
Konsulenten var sekretær på Landsmøtet.
Teamarbeid
De ansatte i organisasjonen er delt inn i team, og husflidskonsulenten er leder for team
synliggjøring/organisasjon og personalleder for konsulenten i Nordland, Finnmark og
Rogaland. Arbeidsoppgaver er blant annet planlegging, budsjettering, rapportering og drift.
Teamlederen sitt ansvar er også å planlegge og gjennomføre tiltak og arbeidsoppgaver i
Strategisk plan som ligg til teamet og å kommunisere disse internt. Vi har hatt jevnlige
telefonmøter, ca hver 14. dag, og 2 fysiske møter. Det har blitt gjennomført
medarbeidarsamtaler og diverse andre møter med kollegaene i teamet. .
Bunad og Folkedraktrådet
Husflidskonsulenten i Troms er reoppnevnt i rådet for 4 år fra våren 2016. ” Bunad- og
folkedraktrådet (BFR) er eit statleg oppnemnt råd, som skal vere eit rådgjevande organ
for det nasjonale bunad- og folkedraktarbeidet ved Norsk institutt for bunad og folkedrakt
(NBF).” Retningslinjene for BFR står her:
http://bunadogfolkedrakt.no/index.php?parent=0&groupid=60&sidetittel=Bunad- og
folkedraktrådet Det har vært 4 møter i 2016.
Driftsrutiner
Husflidskonsulenten rapporterer om ressursbruk i kroner hver måned, ressursbruk i tid hvert
kvartal og statusrapport i forhold til arbeidsplan hvert halvår. Arbeidsplanen blir lagt på
bakgrunn av tiltak som er vedtatt i Strategisk plan på Landsmøtet.
Service og henvendelser
Gjennom heile året får husflidskonsulenten mange telefoner og e-poster med spørsmål fra
medlemmer, lokallag, privatpersoner, andre organisasjoner og næringsdrivende. Etter beste
evne blir det gitt hjelp og svar på disse spørsmålene.
Avslutning / veien videre
2016 har vært et godt år for husflidsarbeidet i fylket. Lokallagene gjør en glimrende innsats
utfra forutsetningene. I forholdsvis små bygder er det begrensa muligheter for rekruttering av
nye medlemmer, og forholdsvis få medlemmer gjør en imponerende innsats som holder liv i
laget og sørger for aktivitet.
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Ull som satsingsoråde – Ullialt - ser det ut som lagene griper godt tak i. Konsulenten bidrar
med faglig påfyll, diskusjon og kunnskap om norsk ull. Dette skal følges opp i 2017, blant
annet med seminaret ULLinord i februar med foredrag, kurs og salg av ull-relaterte
produkter.
Organisasjonskurs og lagenes formidling på nettsidene skal prioriteres i 2017.
Regionmøtene er verdifulle fordi vi da treffer styrene i lagene rundt i fylket. Målet er å bli
enda bedre på å synliggjøre den store og gode aktiviteten rundt i hele landet. Det er ei
utfordring å stimulere til Rødliste-arbeid i lagene. For mange er det et uvant begrep, og
husflidskonsulenten kan bidra til å forenkle tankegangen og gjøre Rødlistearbeidet mer
håndgripelig.
Takk for godt samarbeid til styret i fylkeslaget og lokallagene! Takk også til Husflidenbutikkene og husflidhandverkerne! Det er fantastisk for husflidskonsulenten å ha så dyktige
og engasjerte medspillere!
Takk også til Tromsø Bibliotek v/Heidi Storstad, Kåfjord Frivillig v/Tania Lopez, Midt-Troms
Museum og kulturavdelinga,Troms Fylkeskommune for inspirerende samarbeid i 2016.

Nålebinding er en av teknikkene som blir ”tatt fram” i Rødlisteprosjektet. Foto Petra-Mri Linaker

Målselv, 20.02.17
Husflidskonsulent i Troms
Petra-Mari Linaker
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