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Hurra! Vi har mottatt 1.049.000 
kr fra Sparebankstiftelsen DNB 
til prosjektet «Alt kan fikses!». 
Tildelingen går til kursing i og 
formidling av reparasjonsteknikker, 
og til Fikselaug i husflidslagene. 

Tiltaket skal gjøre flere i stand til å reparere klær og 
bli bevisste på eget forbruk. 

Tildelingen fra Sparebankstiftelsen DNB skal utstyre 
100 lokallag med skikkelig reparasjonsutstyr. 
Det utvikles undervisningsmateriell til bruk 
ved fikselaug i lokallagene, i forbindelse med 
Den Store Klesbyttedagen i samarbeid med 
Naturvernforbundet, og på digitale flater. 

Det vil også lages en praktisk håndbok for 
hverdagsfiksing av klær. 

Tiltaket retter seg i hovedsak mot fremtidens 
forbrukere; ungdom og unge voksne (13-25 år). 

Vi skal formidle praktiske fremgangsmåter for 
reparasjon av tekstiler, kunnskap om materialer og 
deres egenskaper, samt nyttige tips på veien mot en 
grønnere garderobe. 

Med «Alt kan fikses!» ønsker vi å skape åpne 
møteplasser hvor publikum som ønsker å fikse 
klærne sine kan treffe husflidslaga som har årelang 
erfaring og ettertraktet kunnskap. 

Prosjektet er treårig og foregår i perioden 2021-2024. 
Aktivitetene starter våren 2022. Vi tar kontakt med 
alle lokallag i løpet av høsten for å høre hvordan dere 
ønsker å bidra. 

Del gjerne om tildelingen med deres medlemmer på 
Facebook og Instagram.

https://www.facebook.com/NorgesHusflidslag/posts/4554652304552974
https://www.instagram.com/p/CQjCVduHcLq/?utm_source=ig_web_copy_link


Juni 2021

Side 2 av 5Norges Husflidslag

LAGSENDING

Landsmøte 2021
Norges Husflidslags landsmøte 2021 ble avholdt 
digitalt, 5.-6. juni. Vest-Agder Husflidslag var vertskap 
for det første digitale landsmøtet i vår 110 år lange 
historie. Vi skulle gjerne samlet husflidslag fra hele 
landet til et fysisk møte for meningsutveksling og 
sosialt samvær, men med koronasituasjonen måtte 
vi tenke nytt.

Deltagere i hele landet satt den helgen istedenfor 
samlet foran skjermen, enten hvor det ble sendt 
fra i Oslo, alene eller samlet i grupper i de ulike 
husflidslagene.

Landsmøtesaker 2021
Årsmelding 2020 
Årsmeldingen ble presentert av styreleder Barbro 
Storlien og nestleder Agnete Sivertsen. Den kan 
lastes ned her.

Regnskap 2020 
Lagt frem av direktør Marit Jacobsen. Landsmøtet 
godkjente regnskapet for 2020 og overskuddet på 
kr.1.548.615 tilføres egenkapitalen. Regnskapet ligger 
bakerst i årsmeldinga, som kan lastes ned her.

Vedtektsendringer 
Lagt frem av styremedlem Gro Staal Martinsen. Alle 
foreslåtte vedtektsendringer ble vedtatt. Det gjelder 
vedtekter for Norges Husflidslag, normalvedtekter for 
lokallag og normalvedtekter for fylkeslag.  
Alle oppdaterte, gjeldende vedtekter lastes ned her.

Kontingent for husflidhåndverkere 
Lagt frem av styremedlemmer Edmund Bull-Sveen og 
Arild Larsen. Den foreslåtte endringen i kontingenten 
ble vedtatt. Oppdaterte vedtekter kan sees her.

Strategisk plan, prosess frem mot landsmøte 2022 
Styremedlem Camilla Åmot Aarhaug la frem 
saken. Landsmøtedeltagerne ble delt inn i 
diskusjonsgrupper og la frem sine synspunkter 
muntlig og ble samlet inn skritflig. Forslaget om at 
styret legge opp til en åpen og inkluderende prosess 
i arbeidet med ny strategisk plan for 2023-2026 
ble vedtatt av landsmøtet. Innspill som kom fram i 
debatten søndagen tas med i styrets videre arbeid 
med prosessen. 

Barn og unges plass og representasjon i 
organisasjonen 
Saken ble lagt frem av barne- og ungdomskonsulent 
Elin Gilde Garvin. Landsmøtedeltagerne ble delt inn 
i diskusjonsgrupper og la frem sine synspunkter 
muntlig og ble samlet inn skriftlig. Forslaget om at 
landsmøtet ber styret utarbeide konkrete forslag til 
tiltak for hvordan både ungdom og unge voksne kan 
få mulighet til å delta i styrende organer i Norges 
Husflidslag, ble vedtatt. Vedtekter som sikrer at Ung 
Husflid-aktivitet blir fulgt opp i det enkelte lokallag 
kan også være en del av dette.

http://www.husflid.no/om_oss/fakta_om_nh/aarsmeldinger
http://www.husflid.no/om_oss/fakta_om_nh/aarsmeldinger
http://www.husflid.no/om_oss/fakta_om_nh/aarsmeldinger
http://www.husflid.no/content/download/178158/1736553/file/Norges%20Husflidslag%20-%20Landsm%C3%B8te%202021%20Saksframlegg.pdf
http://www.husflid.no/om_oss/fakta_om_nh/vedtekter
http://www.husflid.no/content/download/178158/1736553/file/Norges%20Husflidslag%20-%20Landsm%C3%B8te%202021%20Saksframlegg.pdf
http://www.husflid.no/om_oss/fakta_om_nh/vedtekter
http://www.husflid.no/content/download/178164/1736571/file/Norges%20Husflidslag%20-%20Strategisk%20plan%202019-22%20Bokm%C3%A5l.pdf
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Sak 8: Valgperiode for styret og valgkomiteen 
Saken ble lagt frem av valgnemnda v/Anne 
Ludvigsen, og det ble vedtatt at valgperioden for 
styre og valgkomite valgt på årsmøte 25.10.20 
justeres slik at det foretas nytt valg på LM i 2022.

Sak 9: Landsmøte 2022 
Saken ble lagt frem av Agnete Sivertsen og 
Hordaland Husflidslag v/styreleder Gina Blomberg 
presenterte søknaden om å få arrangere landsmøte i 
Bergen i 2022. Dette ble enstemmig vedtatt, og vi ser 
frem til å besøke Bergen i juni neste år.

Øvrig landsmøteprogram
Landsmøtet ble åpnet av Anne Tone Hageland, Agder 
fylkeskommune og Astrid Marie Engelid, leder i Vest-
Agder Husflidslag. Det ble ønsket velkommen av 
styreleder Barbro T. Storlien, og brevet fra landsmøtet 
til vår høye beskytter Dronning Sonja, ble fremført. 

Satsingsområdet Holdbart er halvveis i sin 
4-årsperiode. Husflidskonsulent og styremedlem 
Arild Larsen presenterte resultater fra satsingen så 
langt, og mottok innspill fra landsmøtet. 

De kulturelle innslagene fra Agder ble vist mellom 
saksfremleggene, og kan sees i sin helhet her. 
Lørdag kveld var det felles broderisamling på Zoom.

Opplev den mangfoldige husflids-
aktiviteten i Agder, på YouTube!
I forbindelse med landsmøtet har vi laget 20 korte 
filmer fra vertskapsregionen Vest-Agder. Vi har besøkt 
husflidslagenes vevstuer, treverksted, smier og 
snekkerverksteder, og sett alt det fine de lager der. I 
tillegg har vi vært innom husflidsbutikkene og snakket 
med fire lokale Husflidhåndverkere. Se alle filmene her!

Filmene er laget av Vest-Agder Husflidslag, 
Husflidskonsulenten i Agder i samarbeid med Agder 
fylkeskommune. Produsent er John Erik Loland.

Vinner av Holdbart Håndverk
Kampanjen Holdbart Håndverk er avsluttet, og 
fagjuryen har kåret en verdig vinner fra mer enn 550 
bidrag. Krokvokst v/Mari Fallet Mosand gikk av med 
seieren med sin saltflaske i never og tre. Les mer om 
vinneren og de tre som fikk diplom for godt håndverk

http://www.husflid.no/content/download/178264/1737142/file/Hordaland%20Husflidslag%20-%20S%C3%B8knad%20landsm%C3%B8te%202022%20V2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Ozz0byR8USM&list=PLEFFm8qK9Dqi2z3-F0kGqcVKytADC000G
http://www.husflid.no/holdbart
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEFFm8qK9Dqi2z3-F0kGqcVKytADC000G
https://www.facebook.com/NorgesHusflidslag/posts/4509291242422414
https://www.youtube.com/watch?v=Ozz0byR8USM&list=PLEFFm8qK9Dqi2z3-F0kGqcVKytADC000G
http://www.husflid.no/om_oss/aktuelt/vinner_av_holdbart_haandverk_2019_2021
http://www.husflid.no/om_oss/aktuelt/vinner_av_holdbart_haandverk_2019_2021
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Ha en kreativ sommer!

Besøk Ung Husflid sine nettsider, eller følg Ung Husflid 
på Instagram og Facebook for morsomme ting å lage 
for store og små.

Sommeraktiviteter

Vi ønsker innspill og saker til Ung Husflid-nettsiden, 
og spør derfor dere hva som skjer rundt om i landet? 
Er det for eksempel noen sommerskoler som kommer 
i gang? Send gjerne  litt tekst og noen bilder til elin@
husflid.no

Spikking + sommer = sant! Bilder fra spikkekurs for 
barn i Østensjø Husflidslag.

Offisiell oppstart for prosjektet 
Rundt bålet blir utsatt til januar 
2022. 
Vi ønsker å utvikle nye, gode spikkekniver og 
sette sammen innholdsrike verktøypakker til 
breddegavetildelingen. På grunn av koronasituasjonen 
i verden er det mangel på stålleveranse på 
verdensbasis. Dette påvirker verktøyindustrien og 
levering av det verktøyet vi ønsker til lokallagenes 
verktøypakker. Gavepakkene vil bestå av diverse 
verktøy og utstyr knytt til spikking og enkelt trearbeid 
til uteaktivitet og matlaging. 

Forsinkelsen gir oss bedre tid til utvikling av 
materiell og opplæringsplaner. Intern opplæring av 
husflidskonsulentene starter allerede nå før sommeren 
og fortsetter på to samlinger utover høsten.

Husflidslagene som ønsker å være med i 
prosjektet, må forplikte seg til opplæring i bruk 
og stell av verktøyet. De vil bli knyttet til kurs og 
kompetanseheving i lokallaget/ nærmiljøet, samt 
arrangering av spikkeaktivitet for barn og unge i 
prosjektperioden.

Følg med utover høsten, da kommer mer informasjon 
om prosjektet, om søknadsprosessen og søknadsfrist. 
Utlysning av utstyrspakker kommer i lagsending, 
på nettsidene, i sosiale medier og gjennom egne 
inspirasjonswebinar. 

I mellomtiden oppfordrer vi til avkobling med litt 
spikking, gir en god sommerdag uansatt vær! 

Følg oss!

Norges Husflidslag på Facebook 
Norges Husflidslag på Instagram

Holdbart på Facebook 

Ung Husflid på Facebook 
Ung Husflid på Instagram

Klikk på linkene for å se innlegg og følge oss

https://www.unghusflid.no/tingaalage/kategori/Sommer
http://www.instagram.com/unghusflidno
www.facebook.com/unghusflid
https://www.unghusflid.no/aktuelt/sak/2021/spikking-i-stensj-husflidslag
http://www.facebook.com/norgeshusflidslag
http://www.instagram.com/norgeshusflidslag
http://www.facebook.com/holdbarhusflid
http://www.fb.com/unghusflid
http://www.instagram.com/unghusflidno
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En sommerhilsen fra styreleder Barbro T. Storlien,

Endelig kom sommeren med sol, markblomster og 
håp om en fin husflidshøst hvor vi forhåpentligvis kan 
møtes på kryss og tvers av kommunegrenser og uten 
å konstant telle antall deltagere. Under pandemiens 
inngripen i livet har jeg tenkt på hvor mye husflid betyr 
for meg. For meg er det et miljø hvor jeg har fått gode 
venner, gode ideer og lært utrolig mye. Da vi flyttet 
til Asker, tok det ikke lang tid før jeg meldte meg inn 
i lokallaget og gjennom medlemskapet der har jeg 
også fått en solid lokal forankring og er en del av et 
fellesskap med mange felles interesser. Nå ser jeg 
fram til møter og temakvelder utover høsten.

De siste årene har jeg vært mye rundt i lokallag og 
blitt kjent med utrolig mange hyggelige og flinke 
mennesker, både på kurs og på møter. Dette har jeg 
savnet det siste året, og slik er det nok for mange. 

Mange lag har likevel klart å opprettholde en viss 
aktivitet. Tall fra Studieforbundet viser at vi våren 2021 
holdt 202 kurs, mot 788 i fjor. Antall deltagere 1338, 
mot 4341 og kurstimer 4759 mot 11983. Ser vi til 2019, 
før pandemien, er forskjellen enda større. 

Jeg håper alle at vi snart er i god gammel gjenge 
igjen og at alle vi som har savnet kursaktivitet snart 
er i full sving. Da kan det også være godt å huske at 
Studieforbundet er en god samarbeidspartner og 
gjerne bidrar med opplæring i ny kursportal og andre 
aktuelle saker om kursstøtte.

Men, før den tid er det sommer! Jeg ønsker dere 
alle en riktig god sommer med gode opplevelser og 
håndarbeid. Kanskje sees vi over et broderi i løpet av 
høsten.

Fagdagane i bunad og folkedrakt
Påmeldinga til Fagdagane, 25.-26. oktober har opna. 
Årets tema er kvinner i bunadshistoria, og du som 
deltakar kan sjå fram til interessante foredrag, besøk 
på den nye bunadutstillinga på Valdres Folkemuseum, 
småkurs og festmiddag.

Det er avgrensa med plass på Fagdagane, og av 
erfaring så kan det vere lurt å vere tidleg ute med 
påmelding. For påmelding og meir informasjon om 
programmet, besøk våre nettsider. 
 
Bruker du bunad? Svar gjerne på vårt digitale 
spørreskjema om din bunadbruk og bunadstradisjoner.

Flere nye Rødlistedokumentasjoner
Flere nye rødlisteteknikker er nylig blitt dokumentert 
av lokallagene. På nettsiden finner dere mellom annet 
sprang, tægerbinding, karding og spinning, kolrosing 
og plantefarging. Les mer. Barbro T. Storlien, Styreleder

http://www.husflid.no/fagsider/bunad_folkedrakt/fagdagane_i_bunad_og_folkedrakt/fagdagane_2021_kvinner_i_bunadshistoria
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yuHQ1ArxmUq7nroA2I6x2YwLVsQ9jV5CtjKeD4UYwtpUNTE4QjJUS1c5QUZZVldaRUlWRVRVVVBMUyQlQCN0PWcu
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yuHQ1ArxmUq7nroA2I6x2YwLVsQ9jV5CtjKeD4UYwtpUNTE4QjJUS1c5QUZZVldaRUlWRVRVVVBMUyQlQCN0PWcu
http://www.husflid.no/om_oss/aktuelt/flere_nye_roedlisteteknikker

