ÅRSMELDING 2013
Kultur og næringskonsulent i Hordaland

Innhold:
Organisasjonskart, fylket
Strategisk plan, kjerneverdier
Arbeidsoppgaver:


Fylkeslag



Lokallag



Husflidshåndverkere



Husflidsbutikker



Skoler, museum



Fylkeskommunen



Andre tiltak

Drift
Avslutning og veien videre

Husflidskonsulenten i Hordaland fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag.
Hordaland Fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til stillingen.
Kontorstedet er Bredsgården på Bryggen
Adresse: 5003 Bergen
Telefon: 992 36 034
E-post: hordaland@husflid.no

Organisasjonskart, fylket
Norges Husflidslag
ca 24 000 medlemmer
Hordaland fylkeslag
1500 antall medlemmer
Lokale husflidslag
23 lokallag
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Husflidsbutikker
4 butikker

Husflidshåndverkere
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Strategisk plan 2011 – 2014

Visjon

Vi former framtida

Virksomhetsidè

Vi styrker de levende husflidstradisjonene i Norge
kulturelt, sosialt og økonomisk

Kjerneverdier

Kvalitet, tradisjon, nærhet, skaperglede

Kjerneaktivitet

Husflidsfag og næring

Arbeidsområde

Opplæring, organisasjonsutvikling og kommunikasjon

Hovedmål

NH skal være ledende aktør i Norge innen:
 Handlingsbåren kunnskap
 Kulturvern
 Næringshusflid

Dette skal vi oppnå gjennom:
Kjerneaktivitet:
Husflidsfag
Ta vare på og videreutvikle kunnskapen om, og ferdighetene innen
tradisjonshåndverk.
Tilby flere husflidsaktiviteter som gir skaperglede for barn og unge.
Videreutvikle nye husflidsprodukter i dagens formspråk.
Ivareta det tradisjonelle formspråket.

Næring
Bedre rammebetingelsene for produsenter og salgsleddene.
Økt kunnskap om kulturhåndverk i befolkninga.
Økt fokus på husflidsprodukter og opplevelse knyttet til produksjonen.
Økt verdiskaping i produksjon og salg.

Arbeidsområde Kommunikasjon
Strategi:

Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag,
konsulent, husflidshåndverker og husflidsbutikker

Tiltak

Fylkeshusflidlaget, årsmøtet, styremøter andre arrangement
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Beskrivelse av tiltaket
Møte på alle møter fylkeslaget arrangerer. Støtte opp om alle aktiviteter de setter i gang,
samt å planlegge aktivitet i samarbeid med fylkeslaget. Jevnlig kontakt med leder og
sekretær.
Mål
Ha en god kontakt med fylkesstyret. Samarbeide om husflidsarbeidet i Hordaland gjennom å
styrke de levende husflidstradisjonene ved å organisere aktiviteter og tiltak som utvikler
interesse og kunnskap, produksjon og omsetning.
Resultat pr. 31.12.2013
Tett samarbeid ved nyansatt sekretær.
Deltatt på styremøter 15. mai, 19. juni, 21. august, 18. sept, 17. okt, 20. november
Deltatt på årsmøte i Ulvik 15-17. mars hvor konsulent holdt foredrag om satsningsområdet
3xf (form, farge, funksjon) og Rødlisteprosjektet til NH.
Deltatt på 2 Medarbeidersamlinger, med organisasjonsarbeid, rødliste, hjemmeside og Ung
Husflid, Reflid.

Tiltak

Lokale husflidslag

Beskrivelse av tiltaket
Planlegge og gjennomføre besøk i lokallagene og gi faglig støtte. Demonstrasjon av
teknikker og formidle aktuell informasjon fra Norges Husflidslag.

Mål
Ha god kommunikasjon med lokallagene og gi faglig støtte. Arrangere husflidskurs med høy
kvalitet
Resultat pr. 31.12.2012
Har hatt god kontakt med mange lag.
11. februar
Årsmøte Bergen Husflidslag
20. mars
Strikkekafe Austevoll Husflidslag Interiørstrikk, nyheter, garnkvaliteter,
strikkepinner og mange strikke modeller.
17. april
Askøy Husflidslag 3xF og rødlista.
1.mai
Stord Husflidslag. Åpen dag i Stord Husflidslag med hoppetau og
slyngestokker.
28. mai
Voss Husflidslag Mølstertunet skoleklasser 54 barn, slyngestokker og
hoppetau
1. juni
Nordhordland Husflidslag Torgdag sammen med HH hoppetau.
8. juni
Dale Husflidslag. Daledagene, hoppetau med HH.
25. august Gøy på landet. Samarbeid med Hordaland og Fana Husflidslag og Horda museet.
29.august deltatt på styremøte i Voss Husflidslag
1. September deltatt på Hanevikdagen med Askøy Husflidslag
19. og 20. november Medarbeidersamling på Utne og Stord. Regionsvise samlinger for
lokallag.
9. november Ung Husflids verksted på Julemessen til Austevoll Husflidslag
16. november Temadag på Husfliden med Bergen Husflidslag, Perling av bringeduk og belte.
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Sendt ut informasjon om relevante kurs, seminar, utstillinger og lignende.

Tiltak

Husflidhåndverkerene

Beskrivelse av tiltaket
Jevnlig telefonkontakt med Lise Finne i Senter Husflidsnæring.
Resultat pr. 31.12.2013
Flere telefonsamtaler fra håndverkere med spørsmål og svar om utdanning, etablering og
jobb.

Tiltak

Husflidsbutikkene

Beskrivelse av tiltaket
Ha god kontakt med daglig leder og de ansatte på Husfliden i Bergen. Kalle inn til
samarbeidsmøte mellom Husfliden, konsulent og Hordaland Husflidslag.
Resultat pr. 31.12.2013
God dialog med Husfliden i Bergen, Husfliden Voss og Husflidskroken på Austevoll. Fortsette
godt samarbeid.
29. mai Spikking for og med barn utenfor Husfliden ifbm. Barnas Festspill.
Møte i Sogn med museums besøk angående Brekkebunad.
Jevnlig besøk hos Norsk flid Husfliden Bergen og Norsk Flid Husfliden Voss.
7. september Husflidens dag. Samarbeid med Husfliden Bergen, Hordaland og Bergen
Husflidslag. Utstilling i vindu og verksted på hemsen.
23. oktober Utdanningsmessen med lærlingen til Husfliden Bergen, stand.
Besøkt Husfliden Voss og Husfliden Bergen ved flere anledninger.
Strategi:

Være åpen for samarbeid med andre miljøer utenfor organisasjonen som
skoler, museer og beslektede fagmiljøer og organisasjoner

Tiltak
Tiltak i/med skoler, museer og andre. Formidle regionale/lokale tradisjoner
ved utstillinger, kurs, foredrag og andre utadrettede tiltak.

Beskrivelse av tiltaket
Samarbeid med andre for å spre kunnskap om husflid og for å gjøre organisasjonens virke
kjent i andre miljøer.

Resultat pr. 30.6.2013
24. april Utstilling Arne og Carlos på Trikotasje museet.
23.mai Kulturutredningen
23. august Periferikonferansen
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2. oktober Håndarbeidstreff på Osterøy museum.
23.oktober Utdanningsmessen 2013, stand med Husfliden Bergen og Slåtthaug skole.
30. oktober Utdannings seminar på Årstad videregående. Samarbeid med Hordaland Hfl.
1.-2.november. Nasjonal strikkekveld på NRK. Guinnes rekordforsøk. Totalt 13 timer direkte
sendt TV med ca 1.4 millioner seere. Deltatt på
flere radioprogram i tilknytning til dette.
1. november Åpning av Hillesvåg economuseum. Flere bedriftsbesøk hos Hillesvåg med bla.
Hådverkere.
12. november Innspill til Kulturkomiteen på Stortinget.
30. oktober Seminar på Årstad videregående, Tekstil seminar, Fagfolk for framtida, trenger vi
de?
4. desember opptak med BBC strikkende på tog. Intervju angående Slow-tv og Fra sau til
genser. Dette ble sendt på BBCnews i slutten av
desember.
Flere bedriftsbesøk blant annet hos Hillesvåg ullvare fabrikk, Oleana, skoler, museer,
butikker, utøvere innen forskjellige husflidsfag og
andre aktører.

Tiltak

Fylkeskommunen

Beskrivelse av tiltaket /tiltakene
Årlig møte med saksbehandler i fylkeskommunen.
Mål
2 møter årlig. Ta opp tema som er aktuelle å samarbeide om.

Resultat pr.31.12.2013

Arbeidsområde Opplæring
Strategi

Lage og videreutvikle arenaer for kunnskap, ferdigheter og skaperglede

Tiltak
Form, farge og funksjon 3xf
Beskrivelse av tiltaket
Styret i NH har vedtatt at 3xf, form, farge, funksjon skal være satsningsområde for hele
organisasjonen i 2011-2014. Konsulenten skal gi faglig påfyll til lokallagene på dette temaet,
og motivere medlemmene til å ta del i satsningen.
Resultat pr. 31.12.2013
Holdt foredrag om temaet for alle lokallagene under årsmøtet i Ulvik 15.-17. mars. Hadde
også foredrag om 3xf i Askøy Husflidslag

Tiltak
Utarbeide en ”rødliste” over gamle og glemte teknikker i fylket.
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Beskrivelse av tiltaket
Lokale lag blir oppfordret til å sende inn forslag til listen og jobbe selv aktivt med teknikker
som forsvinner.

Resultat pr. 31.12.2013
Lokallagene og fylkeslaget er informert og det jobbes videre med tiltaket i 2013.
Hadde foredrag på Årsmøtet i Ulvik 15.-17. mars
Hadde foredrag på Askøy.
Foredrag på medarbeidersamlingene.
Hordaland Husflidslag har fått trykt opp igjen 2 bøker av Gudrun Stuland om hardangersøm,
svartsøm og holsøm. Disse har blitt brukt aktivt i Rødlisteprosjektet. Salget går bra.

Strategi

Sørge for at organisasjonsopplæring skal være tema på
medarbeiderkurs og regionale møter i fylkene.

Tiltak
Bidra med organisasjonsopplæring på medarbeiderkurs i regi av fylkeslaget.
Beskrivelse av tiltaket
Holde foredrag om satsningsområder i organisasjonen som 3xf og presentere kurs for
tillitsvalgte.

Resultat pr. 31.12.2012
Holdt foredrag om 3xf på årmøtet med alle lokallagene i Hordaland Husflidslag.

Tiltak
Ung Husflid
Beskrivelse av tiltaket
Ung Husflid er barne- og ungdomsmedlemmene i Norges Husflidslag. Konsulenten skal
samle de voksne i lokallagene som driver aktiviteter for barn og unge. Målet er å gi
motivasjon og å inspirere. Konsulenten skal også ha aktivitet for barn og unge.
Resultat pr. 31.12.2013
Barnas Festspillmed seljefløytespikking, se video ba.no.
Torgdag med reperbane for barn i Nordhordland
Mølstertunet slyngestokker og reperbane for barn.
Reperbane og slyngestokker på Daledagene.
Gøy på landet på Hordamuseet, slyngestokker og reperbane.
Årstad videregående slyngestokker og reperbane.
Medarbeidersamlinger, slyngestokker, reperbane, perlevev, hjertesnor og syposer.
Fylkesledersamling, verksted: slyngestokker, reperbane, perlevev, hjertesnor og syposer.
Møte i Oslo i Ung Husflid gruppen med tema ULL. Planlegging av prosjekt.
Arbeidsområde Organisasjonsutvikling
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Tiltak
Sikre god kommunikasjon med enkelt medlemmer, medlemsgrupper, mellom de ulike
nivåene i organisasjonen og mellom ansatte og frivillige.
Beskrivelse av tiltaket
Være et bindeledd mellom alle nivåene i organisjasjonen.
Resultat pr. 31.12.2013
Formidlet relevant informasjon til alle nivå.
Medarbeidersamlinger og lokallagsmøter med organisasjons arbeid, rødliste og 3XF.
Drift:
Fellessamlinger
Deltatt på alle konsulent og personalsamlinger.
Faglig utvikling
Sektorarbeid
Arbeidsoppgaver i sektor er å følge opp spørsmål knytt til medlemskap, organisering og drift
av organisasjonen. Legge til rette for god lagsdrift og opplæring av tillitsvalgte. Sektormøter i
telefonmøter ca. annenhver uke i arbeidsåret.
Sektor har ansvar for å sende ut invitasjon og program til fylkesledermøtene, samt å holde
kontakt med deltakerne. Fylkesledermøte gjennomført 19.-21. april i Oslo og 25.-27. oktober
i Ålesund.
Driftsrutiner
Regnskap og rapporter sendt etter plan.
Service og henvendelser
Henvendelser på telefon og e-post, om teknikker, bøker, materialer, håndverkere og kurs.
Avslutning / veien videre
Jeg har vært ansatt som vikar for Janniche Ryssdalsnes siden 1. januar 2013 i 20 % stilling
fram til 1. april, da i 100 %. Janniche har vært delvis og helt sykemeldt i perioden januar og
frem til permisjon i april.
Samarbeidet med Fylkesstyret, lokallag, museer, Husflidsbutikkene, div skoler og
Regionssenteret har fungert veldig bra.
Innenfor bunads næringen har jeg også i år hatt mange henvendelser. Små og store aktører i
fylket med forskjellige behov. Alt fra å finne rette fagpersoner, mønsterutvikling, bilder, stoff
og tråd, lærlinger og utdannelse innen fagene; bunadstilvirker, kjole og drakt syersker og
skredder. Et fint samarbeid mellom flere.
Hillesvåg Ullvarefabrikker har jeg brukt mye. Hatt bedriftsbesøk der flere ganger. At de er blitt
Economusee er flott for læren om Fra sau til genser. Kortreist garn med norsk ull.
Arbeidet med Rødliste-teknikker er veldig spennende. Motto til Hordaland Husflidslag er:
”Flere får lære det få kan”. Lokallagene er på god vei til å velge seg ut husflidsteknikker som
er i ferd med å forsvinne. De vil videre sette seg inn i teknikken og videreføre kunnskapen.
Dette tar fylkesstyre og konsulenten videre sentralt.
Fra sau til genser et prosjekt med NRK, har synliggjort Norges Husflidslag. Vi stilte med
kunnskap og arbeidskraft. 8 av 9 som deltok er medlemmer av organisasjonen. Programmet
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på 13 timer ble sendt direkte og man kunne i tillegg laste ned fra nettet. Danske, tyske og
amerikanske nyheter har sendt fra programmet. Genseren har vært med til Stortinget og har
vært utstilt på Salhus. I desember ble det intervju med BBC strikkende på tog.
Spinnekursene har fått stor oppsving etter dette. Fulle kurs og spørsmål etter rokkemakere.
Strikkeaktiviteten har fortsatt holdt stødig kurs oppover.
Det har vært et spennende år.
Bergen 29.12.2013

Hege-Th. Nilsen
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