ÅRSMØTEPROTOKOLL. Årsmøtet i Telemark Husflidslag 08.03.20
Sak 1.

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Merknader:
-

-

Sak 2.

Sak 3.

Det foreligger ingen sakspapirer til høringsnotatet Regionreformen.
Ikke tatt med på sakslista: Vedtaksendringer.
Sak 7: Årsmelding for 2019 fra Kultur- og næringskonsulenten er ikke sendt ut.
Denne blir lagt ut på nettet av Norges Husflidslag sentralt, og vil dessuten bli delt
ut på årsmøtet.
Årsmøtepapirene er ikke sendt ut til alle årsmøtedelegatene, men til alle lokallag.
Fylkeslaget har tatt som en selvfølge at hvert lokallag videresender dokumentene
til sine delegater.
Delegater ber om at sakspapirer for årsmøtet blir samlet i ett dokument slik at
dette kan skrives ut tosidig.

Valg av møteleder, to referenter og tellekorps.
Møteleder:

Hilde Berntsen

Referenter:

Trine Aas og Mari Søgaard

Tellekorps:

Gro Strand og Sidsel Bang Haug

Valg av utsendinger til å undertegne protokollen
Heidi Hamadi og Helle Breda-Gulbrandsen

Sak 4.

Godkjenning av delegatliste/stemmeberettigede
Saksopplysning: Tuddal har bare en stemmeberettiget: Elisabeth Sauro Olsen, ikke
Nina Bergene Nirisrud.
Totalt 21 stemmeberettigete
Lista over stemmeberettigete godkjent.

Sak 5.

Årsmelding 2019
Det foreligger ei årsmelding som inneholder statistikk og en årsberetning 2019.
Årsberetningen ble lest opp av avtroppende leder Tone Liv Kjelingtveit.
Årsberetningen ble godkjent.
Spørsmål angående Informasjonsfolderen: Distribusjon – hvordan. Den er delt ut til
alle lokallag og dessuten oversendt digitalt. Folderen skal videreutvikles.
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Årsmeldinga ble godkjent.
Sak 6.

Regnskap for 2019 og revisors beretning
Opplysning fra delegat om momskompensasjon: Nytt regelverk fra 01.09.19:
Lokallagene må være registrert i Frivillighetsregisteret/Brønnøysundregistrene og i
Enhetsregisteret for å få momskompensasjon fra Husflidslaget sentralt.
Spørsmål ang. Høyrentekontoen. Fylkesstyret bør ha klart på neste årsmøte hva disse
midlene ev. er øremerket til.
Spørsmål om fylkeslaget søker ulike aktører som Gjensidigestiftelsen om midler.
Definerte prosjekter kan utløse midler. Det ble i forbindelse med 4-fylkessamlinga
søkt om midler hos bla. kommunene i Vest-Telemark.
Regnskapet ble godkjent.

Sak 7.

Årsmelding 2019, Kultur- og næringskonsulent Reidunn Horgen
Fra delegat: Spørsmål knyttet til økonomi omkring kursing. Det arrangeres lokale kurs
i ulike teknikker, og det er egentlig et overordnet, nasjonalt ansvar å ivareta den
immaterielle kulturarven. Kursene som tilbys lokalt er ikke gratis for deltakerne.
Hvordan kan konsulenten og Fylkeslaget bidra for å sørge for økonomi til denne
lokale opplæringa?
Årsmeldinga ble tatt til etterretning.

Sak 8.

Arbeidsplan og budsjett for 2020
Merknad: Inspirasjonsdag Ung husflid er ikke med på planen. Denne dagen vil bli
arrangert i oktober i Vestfold.
Arbeidsplan og budsjett ble vedtatt.

Sak 9.

Fastsetting av kontingent og fordelingsnøkkel
Merknader:
-

-

Meningsløst å ta opp denne saken på årsmøtet når vi ikke har påvirkning på
fastsetting av kontingent og fordelingsnøkkel for inneværende år. Hvis dette
hadde vært takster for kommende år, hadde saken stilt seg annerledes.
Fordelingsnøkkelen bør samordnes med praksis i Vestfold husflidslag.
En delegat mente at kontingenten er for høy, og at dette bør være sak på
landsmøtet.
Norges husflidslag bør unngå å sende ut giro for innbetaling av medlemsavgift
sammen med siste medlemsblad før nyttår.

Saken tatt til orientering.
Sak 10.

Innkomne saker
Høringssaker:
1. Regionreformen og vedtektsendringer §7.1, §.1.1., §1 og §3
Orientering ved husflidskonsulent Reidunn Horgen på vegne av direktør i
Norges husflidslag Marit Jacobsen. Orientering om både organisasjonen,
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regionreformen og vedtektsendringer med hensyn til funksjonstid som
styremedlem i organisasjonen.
Meningsutveksling:
▪ En større organisasjon vil skape større aktivitet.
▪ Utfordringer med lange avstander i det nye fylket.
▪ Viktig å ha et stort antall medlemmer for å kunne ivareta husflid
og håndverk i samfunnet.
▪ Konsulentressursen i regionen: Mulig å omorganisere. Kan ev
definere ulike fagområder for konsulentene.
▪ Drift av små og store lag er svært ulike. Det bør skilles mellom
styrers sammensetning og antallet styremedlemmer i store og
små lag. I store lag bør det stå at styremedlemmer ikke kan sitte
lenger enn 6/8 år. Små lag vil ha store vansker med å
opprettholde lagene hvis det ikke gis anledning til å sitte i styret
ut over 6/8 år. Delegatene kom for øvrig ikke til enighet på dette
punktet.
▪ Hvor mange bør det være i et styre? Kan et lite lag ha færre
styremedlemmer?
2. Felles kurskatalog for lokallaga i Vestfold og Telemark fra høsten 2020
Hos flertallet av delegatene var det stemning for å utarbeide felles
katalog. Dette vil innebære tidsfrister og kostnader.
3. Endre rutiner for valg til valgkomitéen
I stedet for å komme med ei vedtektsendring, vil årsmøtet oppfordre
styret i fylkeslaget til å være forslagsstillere til nye medlemmer i
valgnemnda.
4. Årsmøte over to dager
Saken ble forkastet med 25 mot 4 stemmer. Det vil si at det er vedtatt at
årsmøtet 2021 avholdes i løpet av en dag.
Sak 11.

Valg
Ny leder:

Helen S. Olsen, valgt for 1 år. På valg 2021.

Nye styremedlemmer: Helle Breda-Gulbrandsen, valgt for 2 år. På valg 2022.
Heidi Hamadi. Valgt for 2 år. På valg 2022.
Nye varamedlemmer: Arild Karlsen. Valgt for 1 år. På valg 2021.
Jorunn Dahl. Valgt for 2 år. På valg 2022.
Det nye styret består dessuten av: Gro W. Strand og Sidsel B. Haug, begge på valg.
2021.
Valg av landsmøtedelegat i tillegg til leder og en representant fra Seljord Husflidslag:
Det nye fylkeslaget velger selv denne delegaten.
Revisorer valgt for 1 år: Tor Lund og Jarl Håverstad.
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Valgt som styremedlem i Husfliden i Skien: Heidi Hamadi valgt for 4 år, på valg 2024.
Vara: Aud Kjær, på valg 2024.
Representant til i Studieforbundet:

Ingen valgt.

Representant til Rådet for frivillige i Telemark: Ingen valgt.
Valgkomitéen:

Mari Rorgemoen. På valg 2023.
Hilde Berntsen. På valg 2022.
Åsne Dyrland. På valg 2021.

Referenter:

Trine Aas

Mari Søgaard

Valgte utsendinger til å undertegne protokollen:

Heidi Hamadi

Helle Breda-Gulbrandsen
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