LAGSENDING April 2021
Til fylkes- og lokallag, medlemsbutikker, husflidhåndverkere og -lag

Husflidsdagen
8. mai 2021

Vis frem lokalt håndverk
og husflid
Den andre lørdagen i mai er det Husflidsdagen,
og vi håper mange lokallag, fylkeslag,
husflidhåndverkere, butikker og medlemmer vil
være med og markere dagen!
Det finnes mange muligheter for å vise frem
håndverk og husflid. Se tidligere lagsending med
mange tips til aktivitet. Del gjerne deres aktivitet
med oss! Legg inn kurs i kurskalenderen, merk oss i
sosiale medier eller snakk med husflidskonsulenten.

Tekstiler og miljø

Tre og miljø

Tross pandemien har lag og medlemmer over hele
landet klart å holde husflidsaktiviteten i gang. På
inspirasjonskvelden for lokallagene løftet vi frem
noen gode historier i håp om å inspirere til aktivitet.
Tipsene har vi delt i denne artikkelen fra kvelden.
I forbindelse med Husflidsdagen arrangerer Norges
Husflidslag nasjonale webinarer med Holdbart-tema
den første uka i mai. Klikk på bildene for å lese mer,
eller besøk Norges Husflidslags Facebook-side.
Arrangementene blir ikke tatt opp, fagartikler og
oppskrifter deles i etterkant.

Lag ditt eget

plantestativ
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Søk kommunen om
sommerskolepenger
Det er mange unger som trenger organiserte
aktivteter i disse tider! Regjeringen har bevilget 500
millioner kroner til ulike sommertilbud for elever i
grunnskolen. 228 kommuner i landet har søkt om å få
av disse midlene.
Her kan du se om din kommune har søkt og fått
tilskudd. Les mer på Ung Husflids nettsider.

Utbetaling/refusjon av
medlemskontingent
Refusjon av kontingent for lagets betalende
medlemmer, registrert mellom 01.01-14.04.21
utbetales til alle lag i løpet av uke 16. Lokallagene skal
ha mottatt en e-post om hvor mye refusjon dere har
fått utbetalt, samt penger på bankkonto. Ta kontakt
med Kurt Bohmann om dere har spørsmål eller ikke
har mottatt informasjon.
Bakgrunn: Alle våre medlemmer betaler inn sin
medlemskontingent til Norges Husflidslag sentralt.
To ganger i året betales tilbake (refunderes) lokalog fylkeslags andel av kontingenten. Når det nye
medlemssystemet er i drift vil dette skje oftere. For
spørsmål om sats eller fordeling kan dere henvende
dere direkte til fylkeslaget.

Norges Husflidslag
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Ny koronakrisepakke for frivillige
lag og organisasjoner
Den nye kompensasjonsordningen for frivilliheten er
todelt.
Første del tar utgangspunkt i tildelt
momskompensasjon, og gjelder kun lokallag som
fikk tildeling i 2020. Søknadsfristen var 20. april, og
Norges Husflidslags sentralledd har søkt på vegne
av lagene. Lagene trenger ikke å foreta seg noe, og
vil bli informert om resultat når det er behandlet hos
Lotteri- og stiftelsestilsynet.
Usikker på om deres lag mottok momskompensasjon
i 2020? Informasjon om tildeling ble sendt på e-post
til lagene 11.-12 januar 2021. Ta kontakt med kurt@
husflid.no ved spørsmål.
Andre del er søknadsbasert og gjelder tapte
inntekter eller merkostnader i perioden 1. januar - 30.
juni 2021. Alle som er registrerte i Frivilligregisteret
kan søke. Lagene sender selv inn søknader på vegne
av laget. Søknadsskjema for denne ordningen er ikke
klar, og forventes ikke på plass før i juni.
Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettsider

Alle lagsendinger og informasjon sendt
til lokal- og fylkeslag ligger tilgjengelig
på innlogget område på husflid.no.
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Landsmøte 2021:
Saksdokumenter og innkalling
Sakspapirer til landsmøte med program,
påmeldingsinformasjon og annen fyldig informasjon
sendes ut i slutten av uke 18 (ila april).
Digitalt landsmøte i Norges Husflidslag avholdes
5.-6. juni 2021. På innlogget område for tillitsvalgte
kan dere se papirene som tidligere er sendt ut
til fylkeslag, lokallag, husflidhåndverkerlag og
medlemsbutikker.

Årsmeldinger og oppdatert
kontaktinformasjon for styret

Vil du hjelpe oss i
nominasjonsarbeidet?

Husk å oppdatere nytt styre på nettsidene under
lagets Kontakt-side. Verv og kontaktinformasjon
må legges under hver enkelt person for at det skal
legge seg korrekt i medlemssystemet. Dersom
samme person har flere verv (for eksempel Ung
Husflid-kontakt og Nettansvarlig) legges de inn to
ganger. Dette er fordi vi sentralt ofte tar kontakt med
tillitsvalgte som innehar spesifikke verv.

I forbindelse med nominasjonsarbeidet med å få
den allmenne bunadbruken i Norge på UNESCO-lista
treng vi innspel, refleksjonar og meiningar frå heile
landet.

Til lokallagene: Send inn årsmelding og regnskap
for 2020 til fylkeslag og konsulent om dere ikke har
gjort det allerede. Fristen var 1. april, med mulighet for
ettersendelse av papirer om nødvendig.
Til fylkeslagene: Frist for oppsummering av
lokallagenes årsmeldinger og aktiviteter er 25. april
(såfremt det lar seg gjøre) og sendes til kurt@
husflid.no. For dere som av ulike grunner ikke
har mulighet til å sende inn fysiske utgaver av
årsmeldingen til NH sentralt, kan gjerne sende den
digitalt. Filene må da være av god og lesbar kvalitet.

Kva er ditt forhold til bunad og når brukar du bunaden
din? Desse og nokre andre spørsmål vil vi setje stor
pris på at du svarar på i vårt enkle spørjeskjema. Det
tek berre nokre få minutt og alle innspela vi får vil
vere til stor støtte for søknadsskrivinga vår.
Svar på spørsmåla her.
Del gjerne skjema vidare!
Det er mange som har allereie har svart, noko som er
veldig bra, men vi skulle gjerne hatt fleire bidrag frå
menn og frå yngre generasjonar.
Som de ser av statistikken er hovudvekta av dei som
har svart i aldersgruppa 50-69 år, og heile 97% av dei
er kvinner. Over 2/3 kjem frå Austlandet.

Status for ny nettside: husflid.no
Vi arbeider med nye nettsider og å oppdatere
medlemssystemet. Lanseringen er utsatt til midten
av august, og lagene vil få innføring i bruk av siden
i høst. Testgruppen kontaktes før sommeren. Det
vil bli sendt ut et eget informasjonsskriv om videre
fremdrift, med datoer for tilgang og opplæring.
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Betalingspåminnelser på
medlemskontingent utsendt
Det ble i starten av februar sendt ut
betalingspåminnelser til de medlemmer som ikke har
betalt sin medlemskontingent for 2021. De som har
betalt kan se bort fra denne påminnelsen.
Lokallag: Minn gjerne deres medlemmer på
at betalinger skal gjøres til NH sentralt og til
kontonummeret/KID som på utsendte giro.
Medlemmer som ønsker å endre eller avslutte sitt
medlemskap må ta kontakt med medlemsservice på
medlem@husflid.no eller ringe 22 00 87 00.
Vi får tips om at flere lag har god erfaring med å
sende SMS til de medlemmene som ikke har betalt.
For eksempel: «Hei……… Vi håper du fortsatt ønsker å
være medlem i husflidslaget. Vi satser på å komme
i gang med aktiviteten når det blir trygt å møtes, og
gleder oss til å ha deg med videre! Hilsen ……..»

Nye produkt og gode tilbud
i nettbutikken
Vi har fått inn såpespon i nettbutikken, for enkel og
skånsom vask av naturmaterialer. Såpesponet er
laget av ren, naturlig vegetabilsk såpe og er derfor
svært egnet til rengjøring av materialer av naturfiber
som lær, lin, ull, pels og lignende.
Stoppesopper er gode verktøy når du skal fikse små
og store hull i tekstiler. I høst fikk vi inn disse fine
hånddreide soppene og nålehusene i nettbutikken.
I april flytter vi det fysiske varelageret vårt, og selger
derfor ut mange varer til gode priser.

Stemmer kontaktinformasjonen til
medlemmene deres?
For at NH fra sentralt, fylkes-, og lokallagsnivå
skal kunne kommunisere med våre medlemmer
om deres medlemskap og sende dem relevant
medlemsinformasjon, bør alle medlemmer være
registrerte med mobilnummer og e-postadresse.
Kontaktlistene er i dag mangelfulle, og vi trenger
lagenes hjelp for å få mer fullstendige lister.
På medlemsgiroen for 2021, som ble sendt ut i starten
av desember sammen med Norsk Husflid, minner vi
også medlemmene på dette, og hvordan de kan logge
inn på Min side for å oppdatere egen info.

Besøk nettbutikken

Medlemskontingent og
vervefoldere for 2021
Medlemskontingent fra 2020 videreføres i 2021. Noen
av våre vervefolderne er fra før kontingentjusteringen
i 2020 og derfor ikke lenger korrekte. Folderne kastes
ikke, men prisene blir med korrigert penn, tusj eller
klistremerker. Les mer og bestill klistremerker.
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