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Avslutning
Husflidskonsulenten i Troms fylke er ansatt i 100 % stilling i Norges Husflidslag.
Troms Fylkeskommune gir økonomisk tilskudd til stillingen. Kontorsted er Bardufoss
Adresse: Postboks 1268, 9326 Bardufoss
Telefon: 480 22 627
E-post:troms@husflid.no

Organisasjonskart for Troms
Norges Husflidslag
ca 23 000 medlemmer

Troms Fylkeshusflidslag
Ca 1100 medlemmer

31 Lokale husflidslag
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Husflidsbutikker
Husfliden Tromsø, medl.NH,
Husfliden Målselv, eid av
Målselv Husflidslag og
Grenebua, eid av Manndalen
Husflidslag.

3 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.

Årsmelding 2011

Husflidskonsulenten i Troms

4
Arbeidsområde Kommunikasjon
Strategi Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent,
husflidshåndverker og husflidsbutikker
Tiltak

Fylkeshusflidlaget, årsmøtet, styremøter medarbeiderkurs og
andre arrangement

Beskrivelse av tiltaket
Møte på alle møter fylkeslaget arrangerer. Støtte opp om alle aktiviteter de setter i gang.
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
Har deltatt på 4 styremøter, årsmøtet 19. og 20. mars og medarbeiderkurset 8.9. oktober. Organisasjonsopplæring var tema både årsmøtehelga og
medarbeiderkurset. Har jevnlig kontakt med styreleder og sekretær, og deltar i
styringsgruppa for prosjektet ”Husflidshåndverk som kultur og næring i Troms,
læringsarena og nettverksbygging”
Arbeidsområde Kommunikasjon
Strategi Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent,
husflidshåndverker og husflidsbutikker
Tiltak

Lokale husflidslag

Beskrivelse av tiltaket
Planlegge besøk i lokallag som ber om bistand i forhold til ulike temaer
Mål
God kommunikasjon med lokallagene og gi faglig støtte.
Resultat
Har hatt jevnlig kontakt med mange lag pr. e-post og telefon. Har videresendt
informasjon til lokallagene. Veiledet i forhold til kurs og studieplaner. Følgende
lag er besøkt i løpet av året:
22.02.

Sør-Tranøy Husflidslag

23.02.

Kvæfjord Husflidslag

31.03.

Birtavarre Husflidslag

06.04.
22.06.
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Ramfjord Husflidslag
Harstad Husflidslag

- Lysbildeforedrag fra studietur til
Vest-Afrika
- kurs for tillitsvalgte for styret, om
NH og www.husflid.no på
medlemsmøte
- Pjoning på felles møte med
Olderdalen og Manndalen
Husflidslag
30-årsjubileum
Veving på Grindvev for barn på
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17.08.
05.10.
19.10.
22.11

Torvet i Harstad under Festspillene i
Nord- Norge
Gratangen Husflidslag
- Aktivitet for barn på Foldvikmarkedet
Andørja Husflidslag
- Kontstrikk
Målselv Husflidslag
- Møte med strikkeprodusentene i
laget
Kvaløysletta Husflidslag - Lysbildeforedrag fra studietur til
Vest-Afrika

Arbeidsområde Kommunikasjon
Strategi Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent,
husflidshåndverker og husflidsbutikker
Tiltak

Husflidhåndverkerne

Beskrivelse av tiltaket
3 fra Troms er medlem som husflidshåndverkere i Norges Husflidslag.
Husflidskonsulenten er med i prosjektgruppa for næringsprosjektet til Troms
Fylkeshusflidslag. I prosjektgruppa er en husflidshåndverker også med.
Mål
Opprettholde god kontakt med husflidshåndverkerne som er medlemmer i NH, og
registrere husflidsprodusenter som i neste omgang kan bli medlemmer.
Resultat
Har hatt jevnlig kontakt med husflidshåndverkerne, og invitert alle som lager
husflidsprodukter til næringsseminar på Bardufoss 25.03.
Arbeidsområde Kommunikasjon
Strategi Sørge for godt internt samarbeid i organisasjonen mellom fylkeslag, konsulent,
husflidshåndverker og husflidsbutikker
Tiltak

Husflidsbutikkene

Beskrivelse av tiltaket
Videreføre næringsprosjektet Husflidshåndverk som kultur og næring. Kalle inn til
samarbeidsmøte, og ellers være samtalepartner med daglig lederne i husflidsbutikkene.
Mål
Kommunikasjon utsalgene imellom, både daglig ledere og ansatte.
Resultat

Samarbeidsmøte avholdt 26.05. Fylkeshusflidslaget, Husfliden Målselv (Målselv
Husflidslag), Grenebua (Manndalen Husflidslag), Husfliden Tromsø og
Husflidshåndverker Charlotte Engstad deltok. Felles tiltak drøftet, for eksempel
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samarbeid om Strikkefestival på Tromsø Bibliotek på Husflidsdagen. Jevnlig kontakt
med daglig lederne på alle husflidsbutikkene. Bidratt på 2 Kreativ Kafe på Husfliden
Tromsø og møte med strikkerne på Husfliden Målselv. Nettverksmøte/kurs for ansatte i
Manndalen 30. September til 1. Oktober med tema spinning og kråkesølv – broderi.
Arbeidsområde: Kommunikasjon
Strategi: Være åpen for samarbeid med andre miljøer utenfor organisasjonen som
skoler, museer og beslektede fagmiljøer og organisasjoner
Tiltak

Samarbeid med Midt-Troms Museum

Beskrivelse av tiltaket
Husflidskonsulenten og Midt-Troms Museum har lokaler i samme bygg. Jevnlige uformelle
Drøftingsmøter med kontorsjef og direktør. Skal samarbeide om seminar i februar 2012.
Mål
Dra nytte av hverandres kompetanse og samordne tiltak.
Resultat
Samarbeidsmøter er gjennomført, og Innhold i seminaret som skal være i Blånisselandet
i Målselv er planlagt. Tittel: Kulturarvens Kreative Kapasitet. Fra museumsgjenstand til
brukskunst og kunsthåndverk, fra samlingen til skaperkraft.
Arbeidsområde: Kommunikasjon
Strategi: Sikre informasjon til og god dialog med politikere og offentlige administrasjon i
fylker og kommuner
Tiltak

Fylkeskommunen

Beskrivelse av tiltaket
Årlig møte med kulturavdelinga. Gi høringsinnspill til kulturarv-planen for Troms.
Mål
Gi informasjon om husflidsarbeidet i fylket og diskutere viktige tiltak/satsinger.
Resultat
Møte avholdt. Enighet om at tilbud til med barn og unge skal prioriteres og at
husflidskonsulenten skal bidra til planlegging og gjennomføring av utadrettede
tiltak, for eksempel Spinnvill Rokkefestival, Strikkefestival i samarbeid med
lokale arrangører.
Har gitt høringsinnspill til Kulturarvplanen i Troms og fått inn tekst om
dokumentasjon vedrørende Husflidsskolen for Troms og også gitt innspill på at
kunnskap om hvordan folk var kledd i tidligere tider er et viktig bidrag til
kulturhistoria til Troms.
Arbeidsområde Opplæring
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Strategi Lage og videreutvikle arenaer for kunnskap, ferdigheter og skaperglede
Tiltak

Strikkekafe og Strikkefestival på Tromsø Bibliotek

Beskrivelse av tiltaket
Gi innspill til temaer når det blir etterspurt og ta ansvar for tema på
strikkekafeen. Tromsø Bibliotek setter opp halvårsplaner med temaer på strikkekafeene
annenhver fredag fra kl 12-15.
Være med i gruppa som planlegger strikkefestivalen, et samarbeidsprosjekt som
Tromsø Bibliotek har tatt initiativ til. Tromsø, Ramfjord og Kvaløysletta
Husflidslag samt Troms Fylkeshusflidslag og Husfliden Tromsø er med i prosjektgruppa.
Mål
Vise strikkeglede og formidle kunnskap.

Det skal myldre av strikkeinteresserte som blir kjent
med faglitteratur og kunnskap om teknikkene.
Resultat
Har vært kontaktet i forbindelse med programmet på strikkekafeen for våren 2012.
Bidrar med floss på strikka pulsvarmere.
Strikkefestivalen blei arrangert på Husflidsdagen, 10. september. Arrangementet
vurderes som meget vellykket. Det blei demonstrert mange teknikker, og Annemor
Sundbø, som fikk statsstipend et par uker senere, holdt et meget interessant foredrag
om strikking i kunsten. Det var også en morsom strikkekonkurranse der det gjaldt å
strikke så raskt som mulig. Premien var et ”Tromsø-pledd” gitt av Husfliden Tromsø.
Vinneren er 15 år, og strikket med en teknikk som var imponerende rask!

Alle betongsøylene utenfor biblioteket
var forvandlet til småfolk!
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Arbeidsområde Opplæring
Strategi Lage og videreutvikle arenaer for kunnskap, ferdigheter og skaperglede
Tiltak

Utstilling og aktivitet for barn og unge under Festspillene i
Nord-Norge (FINN) i Harstad

Beskrivelse av tiltaket
Samarbeide med produktkonsulenten i Nordland om utstilling for husflidhåndverkere fra
Nordland og Troms.
Tilby Ung-husflid-aktivitet i forbindelse med Harstad Husflidslags opplegg på torvet i
Harstad i FINN-uka.
Mål
Være tilstede med husflid på Nord-Norges viktigste kulturarrangement.
Resultat
Utstillinga blei gjennomført i leide lokaler i Thon-hotellet. Husflidskonsulenten i Troms
bidrog med arbeidsinnsats under opprigging og vakting underveis i løpet av uka. 2
husflidhåndverkere fra Troms og 4 fra Nordland deltok.
Ung Husflid på torvet i Harstad sammen med husflidskonsulenten i Nordland. Bandveving
på grindvev. Ca 12 barn/unge deltok.
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Arbeidsområde Opplæring
Strategi Lage og videreutvikle arenaer for kunnskap, ferdigheter og skaperglede
Tiltak

Prosjektet Husflidshåndverk som kultur og
næring i Troms, læringsarena og
nettverksbygging

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
Husflidskonsulenten har planlagt og gjennomført seminaret ”Vi former framtida
- til hvilken pris” på Bardufoss Hotell 25.03. med ca 20 deltakere. Det var
dobbelt så mange påmeldte, men ekstremt vær med stengte veier gjorde at
mange deltakere og forelesere måtte melde avbud, men med noen endringer i
programmet og stor smidighet fra foreleserne, kom vi i havn med
arrangementet.
Prosjektet har også gjennomført kurs og nettverksmøte for ansatte i
Husflidsbutikkene i fylket. Til sammen 15 deltakere på kurs i spinning og
kråkesølvbroderi.
Har startet planlegging av seminar våren 2012 i samarbeid med Midt-Troms
Museum.

Kråkesølvbroderi for butikkansatte
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Arbeidsområde Opplæring
Strategi Organisasjonsopplæring skal være tema på alle fylkesledermøter
Tiltak

Utarbeide presentasjon med organisasjonsstoff til
fylkesledermøtene

Beskrivelse av tiltaket
Som leder av sektor for organisasjonsutvikling har husflidskonsulenten i Troms ansvar for
organisasjonsstoffet som blir presentert på fylkesledermøtene vår og høst.
Mål
Sørge for kontinuerlig oppdatering på viktige temaer
Fordi det stadig er utskifting av fylkeledere/sekretærer.
Resultat
Har sikret at organisasjonsstoff har vært på sakskartet for møtene, og utviklet
stoffet som har vært presentert med basis i Kurs for tillitsvalgte.
Arbeidsområde Opplæring
Strategi Formidle regionale/lokale tradisjoner ved utstillinger, kurs, foredrag og andre
utadrettede tiltak.
Tiltak

Registrering av klea i Troms – Tromsværingen med klea på

Beskrivelse av tiltaket
Tilsagn på tilskudd på kr 75 000 til registreringsprosjektet fra Stiftelsen til fremme av
husflidssaken i Troms. Prosjektgruppa består av leder Lillian Magnussen,
Karin Lind og Wenche Aarskog. Undertegnede er sekretær i gruppa. Forberede besøk av
Norsk institutt for bunad og folkedrakt.(NBF) som har registrering i Nord-Norge som
satsingsområde, og reiser på eget budsjett.
Mål
Skaffe oversikt over gamle klær og planlegge registrering v/NBF
Resultat
Prosjektgruppa har hatt 6 møter. I tillegg har deler av gruppa vært i Nordreisa
og på Nord-Troms si samling på Gamslett Gård i Lyngen for å kartlegge gamle
klea og vurdere hvilket materiale det er ønskelig at NBF registrerer.
NBF var i Troms fra 19.-22. september. Deler av prosjektgruppa var med fra
Sør-Troms Museum på Trondenes i Harstad hvor registreringa startet avdelinga
på Sjøvegan til Bardufoss og Midt-Troms Museums lokaler. Lillian Magnussen og
husflidskonsulenten var også med til Tromsø hvor registreringa blei foretatt i 2.
etasje på Husfliden.
Registreringa tok utgangspunkt i museumssamlingene, men private blei også
invitert til å komme med klær/tilbehør/foto. Resultatet blei i underkant av 200
registreringer. De fleste fra museumssamlingene, men mange private ”perler”
blei registrert, blant annet fra Westgaard-samlinga i Gumpedalen og fra
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Malangen. På Bardufoss fikk elever fra Høgtun vg skole, Design og tekstil,
orientering om registreringsarbeidet.

Hatter fra Westgaars-samlinga

Arbeidsområde Opplæring
Strategi

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

Tiltak

Organisasjonskurs på medarbeiderkurset

Beskrivelse
Sørge for å få kurs for tillitsvalgte som del av opplegget på medarbeiderkursene.
Mål
Tillitsvalgte skal få kjennskap til og kunnskap om lagsdrift.
Resultat
Gjennomført kurs med 10 deltakere på medarbeiderkurset. Godt engasjement
fra deltakerne, og nyttig for utsendingene å få tips om hvordan andre lag
planlegger og fordeler oppgaver.
Arbeidsområde Opplæring
Strategi

Arrangere kurs for instruktører som formidler husflid til barn og unge

Tiltak

Kurs/nettverksmøte for instruktører i Tromsø og på
medarbeiderkurs på Finnsnes

Beskrivelse
Har registrert behov for nettverk for de som er barn-/unge ansvarlige i lagene.
Satser på kurs for instruktører på medarbeiderkurset, og i forbindelse med
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besøk av barne- og ungdomskonsulent Elin Gilde Garvin
Mål
Lage møteplasser med opplæringsdel for instruktører
Resultat
Nettverksmøte/-kurs med 7 deltakere 18. Mars i Tromsø med Elin Gilde Garvin.
Kurs med Brita Rusten Åmot, husflidskonsulent i Oppland, med 15 fornøyde
deltakere på medarbeiderkurset på Finnsnes 8.-9. Oktober. Tema spikking.
Arbeidsområde Organisasjonsutvikling
Strategi

Gjennomføre årlige samarbeidsmøter for medlemsgruppene.

Tiltak

Samarbeidsmøte i fylket

Beskrivelse
Planlegge og gjennomføre samarbeidsmøte for Husflidsbutikkene,
husflidhåndverkerne og fylkeshusflidslaget.
Mål
Kommunikasjon og samarbeid medlemsgruppene imellom.
Resultat
Samarbeidsmøte gjennomført 26. Mai. Alle medlemsgruppene representert. Det
er skrevet referat fra møtet. Enighet om: Husflidsdagen 10. september 2011husflidskonsulenten orienterte om
Strikkefestivalen på Tromsø Bibliotek - Samarbeidsarrangement.
Fylkesmesterskapet i spinning, Spinnvill Rokkefestival, planlagt til 24.09. (Blei
ikke arrangert i år på grunn av at det ikke var økonomi til å kjøpe inn premier til
konkurransen.
Arbeidsområde Organisasjonsutvikling
Strategi Utarbeide gode rutiner som gjør det enkelt å rapportere og å overføre
kunnskap på alle nivåer i organisasjonen.
Tiltak

Arbeid i sektor for organisasjonsutvikling

Beskrivelse
Husflidskonsulenten i Troms leder sektor for organisasjonsutvikling som har ansvar for å
oppdatere og revidere organisasjonsstoffet og rapporteringsskjemaene i organisasjonen.
Mål
Ha oversikt over behov og oppdatere kontinuerlig.
Resultat
Årsmeldingsskjema, adresseskjema og andre dokumenter som brukes som
hjelpemidler for de som er tillitsvalgte er oppdatert og revidert og lagt ut på
www.husflid.no medlemssidene. Noe blir også sendt direkte til lagene. Blant
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annet årsmeldings- og adresseskjema. Sektorleder har hatt orgaisajonskurs for
deltakeren på medarbeiderkurset i Troms og Buskerud.
Arbeidsområde Kommunikasjon
Strategi Sikre informasjon til og dialog med relevante undervisningsinstitusjoner og
fagmiljøer
Tiltak

Nettverk for design og håndverk i videregående skoler i
Troms

Beskrivelse
Troms fylkeskommune ved nettverket for design og håndverk invitererte til samling for
skoler og arbeidsliv 8. - 9. februar i Tromsø. Nettverket består av de videregående
skolene representert ved lærere på utdanningsprogram for design og håndverk,
opplæringskontoret for frisørfag, lærebedrifter og aktører i arbeidslivet som
utdanningsprogrammet kan rekruttere til.
Nettverket har til oppgave å bidra til å utvikle opplæringen på utdanningsprogrammet i
samarbeid med Troms fylkeskommune.
Mål
Orientere om Norges Husflidslags satsinger, særlig bunad- og vevopplæringen.

Drift:
Fellessamlinger
Deltatt på konsulent-/personalsamling på Hell 8.-13. april og personalsamling i Oslo 13.14. september.
Faglig utvikling
Har deltatt på luggekurs i Målselv og konferansen ”Ornament – Key to the world” i
Tallinn, Estland i november.
Sektorarbeid
Husflidskonsulenten i Troms leder Sektor for Organisasjonsutvikling.
Arbeidsoppgaver i sektor er å følge opp spørsmål knytta til medlemskap, organisering og
drift av organisasjonen. Legge til rette for god lagsdrift og opplæring av tillitsvalgte.
Sektormøter i Oslo i januar og i Trondheim i april i forbindelse med personalsamlingen.
Rauland i juni og i november i forbindelse med konferansen i Tallinn. Telefonmøter ca.
annenhver uke i arbeidsåret.
Samarbeider med AU for fylkeslederne om programmet for fylkesledermøtene. Sektor
har ansvar for å sende ut invitasjon og program holde kontakt med deltakerne.
Sektorleder er teknisk arrangør av møtene som var på Hell 8. – 10. april og i Bodø 28.30. oktober.
Driftsrutiner
Regnskap og rapporter er sendt etter plan. Post og andre servicekontor er i gangavstand
fra kontoret.
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Service og henvendelser

I perioder er det mange henvendelser til kontoret. Skoler, husflidslag og andre tar kontakt, de
fleste på e-post, men noen også pr telefon. Det dreier seg om faglige spørsmål om teknikker,
rådgiving i forbindelse med materialer og kurs, og om å låne bøker eller utstyr, eller kjøp
av bøker og hefter.

Avslutning
Jeg er stolt over den store husflidsaktiviteten som skje r rundt omkring i fylket! Det har
vært økning i antall kurstimer, og flere lag har også økt medlemstallet . De mange
strikkekafeene rundt omkring er populære møteplasser for strikkeglade, og det ser ut
som det er et umettelig marked for kunnskapsformidling her.
Husflidskonsulenten har i år besøkt 9 lokallag, og har holdt kontakt med de fleste lagene
via e-post og på telefonen. Jeg har møtt mange av medlemmene på arrangementer i
fylket og ønsker å trekke frem Strikkefestivalen på Tromsø Bibliotek på Husflidsdagen. Ei
fantastisk mønstring av strikkeinteresserte med foredrag, demonstrasjon av teknikker og
strikking med barn. Et glimrende eksempel på samarbeid mellom Tromsø Bibliotek og
frivillige i husflidslagene rundt Tromsø by! Du verden for ei kraft som blei utløst!
Husflidskonsulenten har også i år vært aktiv som samarbeidspartner for Troms
Fylkeshusflidslag i prosjektet Husflidshåndverk som Næring og kulturbærer i Troms,
læringsarena og nettverksbygging, Troms Fylkeshusflidslag er prosjekteier, og jeg vil gi
honnør til styret i fylkeslaget som med prosjektet setter fokus på salg, opplæring og
produksjon av husflidsprodukter!
Registreringa av klea i Troms har nådd et delmål i og med at Norsk institutt for bunad og
folkedrakt har startet registreringa. Vi gleder oss til de kommer tilbake i 2012 for å
fortsette registreringene som etter hvert blir lagt ut på Digitalt Museum og altså blir
tilgjengelig for alle!
Takk for samarbeidet til alle lokallagene i fylket, styret i fylkeshusflidslaget og
prosjektgruppa i næringsprosjektet og prosjektet Klea i Troms! Stor takk også til Heidi
på Tromsø Bibliotek for stort engasjement og godvilje!
Bardufoss 1.02.12

Husflidskonsulent
Petra-Mari Linaker

Årsmelding 2011

Husflidskonsulenten i Troms

