REFERAT FRA STYREMØTE 9. MAI 2020
Disse er var til stede: Helen Olsen, Gro W. Strand, Sidsel B. Haug, Heidi Hamadi, Helle BredaGulbrandsen, Jorunn Dahl, Reidunn Horgen(til stede via nett), Trine Aas. Arild Karlsen meldte forfall.
Følgende saker skal behandles:

25/20 - Godkjenning av innkalling og referat fra styremøtet 8.februar 2020
26/20 - Konstituering av styret - presentasjon av nye medlemmer i styre
5/20 - Styremøte med Vestfold Husflidslag
29/20 - Samling i Rauland
6/20 - Kurslærerkurs 17. oktober 2020
27/20 - Rolleavklaring - Reidunn har ordet
28/20 - Digitale løsninger
11/20 - Ryddedugnad
23/20 - Dyrsku'n 2020
24/20 - Økonomisk støtte fra fylkeskommunen
Eventuelt

25/20 - Godkjenning av innkalling og referat fra styremøtet 8.februar 2020.
Innkallingen godkjent.
Alle må svare på tilsendt epost når en får innkalling etc, fordi mange får meldinger inn på søppelpost.
Sidsel jobber videre med å skaffe informasjon for å lage en begrunnelse til utdeling av heders nål til
Ingebjørg Vaagen. Heidi sjekker med styret i Grenland Husflidslag.
26/20 - Konstituering av styret - presentasjon av nye medlemmer i styret.
Alle presenterte seg.
Gro foreslo Heidi Hamadi som ny nestleder - valgt ved akklamasjon.
Reidunn Horgen øker vikariatet sitt fra 60 % til 80 % (mulig det også blir 100 %). Har vikariat frem til juni
2021. Jobber med å få til møterom for Telemark Husflidslags styremøter på Telemarkforskning der hun har
kontor.
5/20 - Styremøte med Vestfold Husflidslag
Reidunn snakker med styreleder i Vestfold om ny møtedato. Forslag om at møtet avholdes 6. juni og holdes i
Prestegården. Gro bestiller mat. Heidi sjekker om Prestegården er ledig. Gruppen som er opprettet tidligere Helen, Gro og Trine fortsetter arbeidet framover.
Trine/Helen kaller inn til møte.
Saker som bør tas bl.a tradisjonshåndverk som fag i videregående opplæring, rekruttering av medlemmer,
samarbeid om kurskatalog og seminarer sammen med Vestfold.
29/20 - Samling i Rauland
Reidunn innkaller og jobber videre med planleggingen, sammen med den nedsatte gruppen - Trine og Gro
fra Telemark, Annie og Ann fra Vestfold.
6/20 - Kurslærerkurs 17. oktober 2020
Siden oppsatt kurs 28. mars ble avlyst pga pandemien, ble det satt opp ny dato 17. oktober. Det var 15
påmeldte da det ble avlyst. Reidunn vil sende ut ny utlysning til Vestfold og Telemark før sommeren, og
kontakte de som meldte seg på i vår. Invitasjon vil bli sendt ut til lokallagene.
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27/20 - Rolleavklaring - Reidunn har ordet.
Det finnes kurs for styret hvis styret ønsker dette. Kurset er gratis. Styret gikk inn for dette og blir enige om
tid, dato seinere. Reidunn skal høre om Vestfold også vil være med.
28/20 - Digitale løsninger.
Covid-19 pandemien har ført til økt bruk av digitale møter og mediebruk. Dette brukes mer enn før. Reidunn
deltar på kurs som Studieforbundet Kultur og Tradisjon arrangerer 20.mai.
11/20 - Ryddedugnad
Lageret i Bø må ryddes og sorteres. Mange spørsmål om hva som bør tas vare på for ettertiden. Helen tar
kontakt med Norges Husflidslag for å høre om de har forslag til hvordan vi sikrer dokumentasjonen og om
det kan digitaliseres. Hva gjør andre lag?
Tidspunkt for ryddedagen blir bestemt på styremøtet 8.august.
Gro tar kontakt med Ingebjørg Vaagen for å spørre om hun kan være med.
23/20 - Dyrsku'n 2020.
Pr i dag er ikke Dyrsku'n offisielt avlyst.
Lokallagene må jobbe med kassene som skal utstilles. De må også lage en oversikt over tidspunkt og hvilke
personer som kan sitte der. Bør være 4-5 teknikker i hver kasse og ha med personer som kan demonstrere
teknikkene. Det må også være produkter i kassene og ikke bare bilder.
24/20 - Økonomisk støtte fra fylkeskommunen.
Vi har fått økonomisk støtte fra Fylkeskommunen på kr 204 000,Kom inn flere forslag på hva vi nå kan bruke disse pengene på bl.a å tilby lokallagene rimelige kurs.
Sidsel sjekker ut muligheter/priser til kurs på Jomfruland våren 2021.
Sjekke om Vestfold vil være med slik at vi kan arrangere samlinger/turer annethvert år?
Eventuelt:
-Øke satsene for bilgodtgjørelse til lik statens satser.
-Må snart sette fokus på jubileum i 2024.
-Søke om å arrangere Landsmøte i Telemark.
-Reidunn sender sin handlingsplan for dette året til styret.
-Nettsidene må oppdateres med bl.a bilder og kontaktinfo til personer i styret, må legge ut referat og
årsmøtepapirer og være mer aktiv her - Trine møter Hilde Berntsen snart og får opplæring i dette.
-Trine skal sjekke ut om det er penger å hente i forhold til momskompensasjon for frivillige
organisasjoner. Reidunn oversender veileder for innhenting av momskompensasjon til Trine snarest.
-Ønske om at det settes ramme for møte, start-/slutt-tidspunkt.
-Rekruttering og medlemspleie settes opp som ny sak til neste styremøte
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