REFERAT FRA STYREMØTET 23. NOVEMBER 2019
Disse var innkalt og møtte: Tone Liv Kjelingtveit, Gro Westlund Strand, Sidsel B. Haug, Helle Breda-Gulbrandsen, Mari Søgaard,
Mari Rorgemoen, Hilde Berntsen, Reidunn Horgen, Solveig Myrtrøen
Følgende saker skulle behandles:

37/19 - Godkjenning av innkalling og referat fra styremøtet 5. oktober
21/18 - 4-fylkers samling i Vrådal - oppsummering av evalueringsskjemaene og egen
evaluering.
27/19 - Fylkesledermøte 25.-27. oktober
23/18 - Inspirasjonsdagen Ung Husflid 16.november - referat
31/19 - Sekretærstillingen
35/19 - Årsmøtet 2020 (Årsplan -Budsjett - Vedtektene fra lokallagene - Årsmelding Årsregnskap - valg)
39/19 - Kurslærerkurs 28.mars 2020 i samarbeid med Vestfold - komite: Reidunn ++
40/19 - Loddsalg 2020
41/19 - Reiseregninger 2. halvår 2019
Eventuelt: Markering av Telemark Husflidslag 100 år i 2024?

37/19 - Innkalling og referat fra styremøtet 5. oktober ble godkjent
21/18 - 4-fylkerssamlingen i Vrådal i oktober gikk med overskudd på kr. 24.291
Evalueringsskjemaene fra deltakerne viste at samlingen hadde vært vellykket og de var
fornøyde med kursene og oppholdet.
27/19 - Helle refererte fra fylkesledermøtet, som hun og Tone liv deltok på i oktober.
23/19 - Sidsel og Reidunn var ansvarlig for påmelding og kursene på "Inspirasjonsdagen Ung Husflid"
Reidunn refererte og fortalte at det var 20 deltakere fra Telemark og Vestfold.
Solveig etterlyste liste over deltakerne slik at hun kan sende inn sluttmeldingen til
Studieforbundet for refusjon.
31/19 - Det har vært 13 søkere til sekretærstillingen, og Tone Liv, Gro og Helle har intervjuet de
mest aktuelle. Den siste søkeren skal intervjues torsdag 28. november. Styret gir Tone Liv, Gro
og Helle fullmakt til å ansette den som er innstilt.
35/19 - Årsmøtet 2020 skal holdes på Bø Hotell søndag 8. mars. Solveig sender ut invitasjon til
lokallagene, og gjør ferdig regnskapet for 2019 først i januar 2020. Ny sekretær v/styret sender
ut årsmøtedokumentene i januar, etter at de har satt opp årsplan, budsjett og årsmelding.
Valgkomiteen har fått egen invitasjon til styremøtet i januar. Solveig gjør årsberetning så klar
som mulig og styret sluttfører denne.
Styret vil holde sitt siste styremøte sammen med det nye styret, som konstituerer seg, søndag
8. mars etter årsmøtet.
39/19 - Reidunn har ansvaret for kurslærerkurset 28.mars. Hun vil samarbeide med Annie Eikenes.

-240/19 - Gevinstene til loddsalget 2020 skal være: 1. Gevinst - Bunadsutstyr til verdi kr. 25.000
2. Gevinst - Skinnfell verdi kr. 12.000
3. Gevinst - Kniv verdi kr. 2.500
4. Smykke fra Gry Grindbakken verdi kr. 1.500
5. Trykk (kalligrafi) fra B.Telnes verdi kr 1.500
Styret v/ny sekretær tar kontakt med leverandørene og bestiller gevinstene før de trykker
loddene. Styret melder inn lotteriet til Lotteritilsynet.
41/19 - Reiseregningene for 2.halvår ble samlet inn og undertegnet av Tone Liv
Eventuelt:
- Dyrskun 2020 blir 11.-13.september. Telemark Husflidslag får egen avtale med Dyrskun.
- Medarbeidersamling 25.-27.september 2020 skal arrangeres i samarbeid med Vestfold Husflidslag og være i Telemark
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