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Grønn november 2021
For tredje gang markerer Norges Husflidslag «Grønn 
november». I en tid på året med stort kjøpepress og 
voldsomt fokus på salg og konsum ønsker vi å være en 
positiv motvekt til Black Friday.

I 2021 har vi rettet søkelyset spesielt på 
materialkunnskap: Kjennskap til tings opprinnelse 
og kvaliteter bidrar til bedre avgjørelser i 
anskaffelsesøyeblikket, og gjennom å være glad i, 
ta vare på og reparere det vi allerede har blir vi alle 
grønnere forbrukere. Vi kommer til å dele tips, aktuelle 
saker og fagstoff gjennom hele måneden. 

Husflid er holdbart! Les mer på husflid.no/holdbart 

Skal deres lag eller butikk ha et arrangement i 
forbindelse med Grønn november? 

→ Vi har satt sammen et tipsark for hvordan arrangere 
Fikselaug. Last det ned her (Oktober 2021).

→ Les andre lokallag og butikker sine erfaringer og råd, 
delt på inspirasjonskvelden for lokallag den 19. oktober.

→ Del gjerne deres arrangement med oss! Send oss en 
e-post, melding på Instagram eller legg til Holdbart som 
med-arrangør på Facebook. 

→ Merk innlegg på Instagram med #grønnnovember og 
#holdbart så når dere ut til enda flere fikse-entusiaster!

Selvlagd er vellagd 
Ung Husflid har samlet mange gode tips til store og små 
grønne gjør-det-selv-prosjekter. Her finner man blant 
annet et ungdomsprosjekt med sying av skjørt som vil gi 
den avlagte yndligsbuksa nytt liv. Mønster og veiledning 
er laget av klesdesigner og Husflidhåndverker Veronica 
Glitsch. Den kommende uka fylles nettsiden også på med 
basisoppskrifter på strikkede votter og sokker.

Vi sparker i gang Grønn november med et digitalt 
Fikselaug 1. november, kl. 19.00. Her er alle er velkomne.

http://www.husflid.no/holdbart
http://www.husflid.no/medlemssider/for_tillitsvalgte/informasjon_sendt_til_fylkes_og_lokallag
http://www.husflid.no/fagsider/holdbart/groenn_november
http://www.facebook.com/holdbarhusflid/events
http://www.facebook.com/holdbarhusflid/events
https://www.unghusflid.no/tingaalage/kategori/reflid
https://www.unghusflid.no/tingaalage/oppskrift/holdbartdongeri-omsmanbefalt-fra-14-artekstilreflid/skjrt-med-foldekant
https://www.facebook.com/events/560034288556017
https://www.facebook.com/events/560034288556017
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Årsmelding 2021 
Året går mot slutten og mange er allerede i gang 
med å planlegge 2022. Alle lokallag skal ha avholdt 
årsmøter innen 15. februar, så det er smart å begynne 
på årsmeldingene allerede før jul, slik at styret rekker å 
godkjenne årsmelding og regnskap før dette sendes ut 
med innkallingen til årsmøtet. 

Husk at regnskapene skal revideres før de sendes. Det 
trenger ikke være av en revisor eller regnskapsfører, 
men at noen som ikke har vært med på å utforme det 
eller sitter i styret kontrollerer og signerer regnskapet. 
I tillegg til å godkjenne regnskapet skal det leveres en 
revisjonsberetning (en liten tekst der man bekrefter at 
man har lest og godkjent regnskapet).

Det arbeides med en løsning for å gjøre årsmeldingene 
heldigitale. Siden nettsiden er forsinket vil denne 
malen ikke være på plass så den kan tas i bruk for 
2021-årmeldingen. Vi håper å få denne løsningen ferdig 
i løpet av første halvår 2022. Lokallag og fylkeslag må 
derfor ta i bruk årsmeldingsmalen for 2021 som ligger 
på innlogget side for tillitsvalgte. Veiledning for hvordan 
årsmeldingen fylles ut ligger på samme sted.

Medlemslister
Lagene trenger ikke ta ut medlemslister for 2021 den 
31. oktober som tidligere. Medlemslistene tas ut når 
den nye nettsiden er på plass. Vi gir da alle lagene 
beskjed om når og hvordan dette gjøres.

Forsinkelser i registrering av nye medlemmer 
Alle henvendelser om nye medlemskap blir registrert 
fortløpende, men på grunn av overgangen til nytt 
medlemssystem vil det være noe forsinkelser. For 
spørsmål ta kontakt på medlem@husflid.no.

Årsmøter og valg
Utfyllende informasjon om årsmøtegjennomføring, 
valgkomitearbeid og årsmeldinger kommer i neste 
lagsending, i slutten av november.

HÅNDKRAFT - en digital utstilling 
med Husflidhåndverkene Innlandet
Den digitale utstillingen Håndkraft dokumenterer 
24 husflidhåndverkere i Innlandet i arbeid og gir 
et innblikk i deres hverdag. Det er en sniktitt inn i 
husflidhåndverkernes verksteder og atelierer, og en 
presentasjon av mange forskjellige håndlagde produkter. 
Utstillingen ble 28.10 åpnet av direktør Marit Jacobsen, 
Kjerstin Lundgård, leder av utvalg for kultur, Innlandet 
fylkeskommune, og kultur- og likestillingsminister Anette 
Trettebergstuen. Se utstillingen.

Vanskelig å få tilgang til lokaler?
Kursarrangører som får tilskudd fra 
voksenopplæringsmidler har også krav på å bruke 
offentlige undervisningslokaler gratis.  Det siste året 
har flere lokale lag likevel opplevd vanskeligheter med 
dette. VOFO har derfor lagd et notat til bruk dersom 
lokallag opplever slike utfordringer. Vi anbefaler alle 
som får melding om å betale for lokalene å kontakte 
Studieforbundet eller VOFOs regionale konsulent. Det 
kan selvsagt være gråsoner, men i prinsippet skal vi 
ha gratis tilgang, så sant lokalene er ledig på ordinære 
hverdager. Les mer her.

Vedtektsendringer og landsmøte
Frist for å fremme forslag til vedtektsendringer er satt 
til 15. november. Her finner du gjeldende vedtekter for 
Norges Husflidslag, normalvedtekter for lokallag og 
fylkeslag. Et utkast på ny strategisk plan og forslag 
til vedtekter bearbeidet av styret sendes på høring 
til alle medlemsgrupper før jul. Frist for innspill er etter 
årsmøter i lokal- og fylkeslag i mars. Endelige vedtak 
gjøres på landsmøte 10.-12. juni i Bergen. For spørsmål, 
ta kontakt med Marit Jacobsen, marit@husfild.no. 

http://www.husflid.no/medlemssider/for_tillitsvalgte/organisasjonsmateriell_og_aarsmeldingsmaler
http://www.husflid.no/handkraft
https://www.kulturogtradisjon.no/tilskudd/leie-lokale
http://www.husflid.no/om_oss/fakta_om_nh/vedtekter
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Den store klesbyttedagen  
26. mars 2022 

Husflidsdagen  
7. mai 2022

Sett av datoene! 

Søk på verktøypakker
Det er god søkning til verktøypakkene til Rundt bålet og 
vi oppfordrer lokallagene til å sende inn søknad så snart 
de kan. Fristen er 15. november. Til søknadsskjema.

Inspirasjonskvelder for Ung 
Husflid-kontakter
Vi inviterer Ung Husflid-kontaktene i lokal- og 
fylkeslagene til nettverksmøter og inspirasjonskvelder 
tirsdag 23. og 30. november. Vi håper mange har lyst å 
være med.

Program: Hvilken rolle har Ung Husflid-kontakten? Hva 
lurer dere på? Praktisk inspirasjon til arbeid med barn og 
unge. Les mer og meld dere på.

Kontingent og medlemskap i 2022
Fra 01.01.2022 justeres kontingentprisen, som vedtatt 
på landsmøte i 2020. Den justeres normalt annethvert 
år, i forhold til generell pris- og lønnsvekst, for å 
fortsatt utvikle organisasjonen og gi et godt tilbud 
til våre medlemmer. Kontingentinntekter er viktig for 
alle ledd i organisasjonen. Ved å betale kontingent 
sier medlemmene at husflid er viktig for dem. Faktura 
for 2022 sendes ut til alle medlemmer i starten av 
desember, med betalingsfrist i januar.

Satser for 2022 
Medlemskontingenten betales inn til Norges 
Husflidslag sentralt og fordeles mellom lokallaget man 
er medlem i, fylkeslaget og Norges Husflidslag. 

Hovedmedlem (fra 26 år)   kr. 670,- 
Ung Husflid    kr. 200,- 
Æresmedlem    kr. 450,- 
Husstandsmedlem   kr. 450,- 
Husflidhåndverker   kr. 650,- 
Tilslutta lag og org.   kr. 650,-

Husflidhåndverkere 
Husflidhåndverkermedlemmer som også ønsker å 
være med i et lokallag betaler fra 2022 ikke ekstra 
kontingent for dette til NH. Det aktuelle lokallaget man 
ønsker å være medlem i får da en andel av innbetalt 
kontingent fra husflidhåndverkeren som tilsvarer den 
andelen et lokallag får av hovedmedlemskontingenten. 
Dette ble vedtatt på landsmøte i 2021.

Se landsmøteprotokollen for alle nye satser og 
kontingentfordeling. 

https://www.unghusflid.no/aktuelt/sak/2021/rundt-balet-sk-om-verktypakke
https://www.unghusflid.no/aktivitetskalender
http://www.husflid.no/om_oss/fakta_om_nh/landsmoeter

