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Sak 1/2017    Åpning/konstituering 
 

 To referenter 
 

 To til å underskrive protokoll 
 

 Tellekorps 
 

 Valg av møteleder: 
 

 
Sak 2/2017  Årsberetning 
 
Styrets sammensetning: 
Leder: Astrid Dahl Brattland 
Nestleder: Kate Fredriksen 
Sekretær: Vy Haukås 
Kasserer: Jette Kjørseng 
Styremedlem: Rita Stenseth 
 
Varamedlemmer:  
1. varamann: Astri Ese Hole  
2. varamann: Hege Gundersen 
3. varamenn: Tove Fevang 
 
Kate Fredriksen har valgt å trekke seg, og vi må derfor velge ny nestleder for ett år. 
 
Følgende komiteer/arbeidsgrupper har vært oppnevnt: 
 
Kurskomite: Vy Haukås 
  
Annonse-kontakt: Kate Fredriksen 
 
PR-komite: Rita Stenseth 
   
 
  
 
Redaksjon: 
Redaktør: Tove Fevang 
Redaksjonsmedlemmer: Linda Marveng 
  
 
Valgkomite: Marit Røsvik 
 Tove Fevang 
 
Revisor: Marija Rosenqvist 
 



 

Styrets arbeid v/Vy Haukås og Jette Kjørseng 
Styret har siden sitt første ordinære styremøte i jan. 2016 bl.a. jobbet med disse sakene. 
Styremøtene er avholdt både ved oppmøte for noen av medlemmene i styret, og resten har 
vært med via Skype (pga. store avstander mellom styremedlemmene). 
Det har vært gjennomført 6 styremøter.  
 

• Pr 31.12.2016 hadde NSF 552 betalende medlemmer 
• Vi har fortsatt å bruke Styreweb som medlems- og regnskapssystem og har vært 

fornøyd med løsningen. Vi har tatt i bruk flere funksjoner i år, bl.a 
arrangementspåmelding og spørreundersøkelse. 

• Årsmøtet 2016 ble avholdt i Trondheim, i forbindelse med årsmøtehelgen NSF 
arrangerte sammen med NQF. Dette ble et stort og vellykket arrangement med 
mange kurs, flott utstilling og godt besøkte butikker. 

• På årsmøtet 2016 ble det besluttet å bytte navn til Norsk strikkeforbund. Flytting av 
nettsiden vår til nytt domene, norskstrikkeforbund.no er utført og ny Facebook-side 
er opprettet. 

• Mysteriestrikk «Tovet NSF-veske», ble arrangert i mai/juni.  
• Bildekonkurranse «Vis oss hva du strikker», ble arrangert i juni/juli. 
• Utlodding av bøker vi har omtalt i «På pinnen», i september og desember. 
• 3 utgaver av På pinnen er utgitt i løpet av året. 
• Planlagt årsmøtehelg med arrangementer på Scandic Gardermoen 2017. Kurs, 

foredrag, strikkekafe og butikker ble dessverre avlyst pga. for få påmeldte. 
 
 

Kurskomite v/Vy Haukås 
Kurskomiteen har hatt ansvaret for planlegging av kurs til årsmøtehelgen på Scandic 
Gardemoen, 2017.  
Det ble sendt ut en e-post til alle medlemmene med invitasjon om å bli registrert i en 
kursholderdatabase. De som har svart er registrert. 
 

Annonser v/Kate Fredriksen 
Annonseansvarlig har vært i kontakt med ca. 60 aktører. Av disse var det 2 som kjøpte 
annonseplass i «På pinnen». 
 
 

Redaksjon v/Tove Fevang 

Det er utgitt 3 utgaver av På pinnen i 2016, juli, september og desember. 

Redaksjonskomiteen har hatt ti telefonmøter og tre fysiske møter, frem til 30. nov. 2016. 
Etter den tid har ikke Redaksjonskomiteen vært i arbeid, da vi fikk beskjed om at styret skulle 
lage bladet selv og nr. 3 av På pinnen 2016 var vårt siste blad. Janette Balchen fra 
Designstreken har også bistått med å sette noe av På pinnen nr. 1, 2 og 3 resten av layouten 
er satt av Tove Fevang. 

Bladet har hovedvekt på oppskrifter. Vi ønsker at hvert blad skal ha minimum tre unike 
oppskrifter i ulik vanskelighetsgrad. På pinnen nr. 1 hadde seks unike oppskrifter, nr. 2 fire 



unike oppskrifter og nr. 3 fire unike oppskrifter. Hvert magasin har hatt et intervju med en 
designer som også presenteres med en av sine oppskrifter. På pinnen nr. 1 Tine Solheim, nr. 
2 Sidsel Høivik og nr. 3 Kari Helene Rane. Reportasjer fra ulike strikkefestivaler og utstillinger, 
bl.a. sokkeutstilling i Telemark, votteutstilling i Trondheim. 

Bokomtaler i hvert nummer nr. 1, seks omtalte bøker, nr. 2, tre bokomtaler og nr. 3, seks 
bokomtaler. Alle bøkene er dere deretter loddet ut gratis blant medlemmene via nettsiden 
til NSF. På pinnen nr. 3 var i stor grad basert på å omtale kurs, kursholdere og stort fokus på 
Strikkehelgen og årsmøtet i 2017. Da dette ble avlyst få dager etter oppsatt deadline, måtte 
redaksjonskomiteen omgjøre mye av innholdet i siste liten. 

Blad nr. 1 var på 58 sider, blad nr. 2 52 sider og blad nr. 3 50 sider. 

Redaksjonens store utfordring har vært i år som tidligere å få inn materiell til bladet. Vi blir 
lovet materiell, som i etterkant blir annullert av bidragsytere eller at det ikke kommer inn i 
det hele tatt ei heller ingen tilbakemelding om hvorfor. Derfor har det meste blitt laget av 
redaksjonskomiteen. 

NSF vil være helt avhengig av medlemmer som ønsker å dele av sin kunnskap, erfaring og 
kreativitet, for at vi skal få et blad slik vi ønsker oss det. Geir Arnesen (eks. pressefotograf 
Aftenposten) har tatt det meste av bildene til alle utgavene av På pinnen, vederlagsfritt. 

Tove Fevang (sign.) jan. 2017 

 
 
  



Sak 3/2017    Regnskap for 1.1. – 31.12.2016 
 

Resultatregnskap pr 31.12.2016 

  

Inntekter Regnskap 2016 

Medlemsavgift 138 587 

Varesalg 10 065 

Arrangementinntekter 4 430 

Andre inntekter 104 

Sum 153 186 

  

  

Kostnader Regnskap 2016 

Varekjøp 27 578 

Arrangementskostnader 20 651 

Rekvisita 1 288 

IT kostnader 14 356 

Trykksaker 3 338 

Andre honorar 101 695 

Porto 1 300 

Driftskostnader 58 260 

Bank og kortgebyr 2 100 

Sum 230 566 

  

Årsresultat -77 380 

 
 

Balanse pr 31.12.2016  
  

Eiendeler 
Regnskap 

2016 

Fordringer -600 

Kasse 1 000 

Bankinnskudd 28 140 

Sum 28 540 

  

  

Gjeld og egenkapital 
Regnskap 

2016 

Egenkapital pr 1.1.2016 97 722 

Forskudd fra medlemmer 6 400 

Annen kortsiktig gjeld 1 798 

Underskudd -77 380 

Egenkapital pr 31.12.2016 28 540 



 

Sak 4/2017    Revisjon 
 

 
 
 

Sak 5/2017    Arbeidsplan for arbeidsåret 2017 
 

• NSF-nytt i starten av hver måned 
• Gi ut 4 utgaver av «På pinnen» 
• Planlegge årsmøtehelg 2018 
• Øke aktiviteten blant medlemmene gjennom samstrikk, mysteriestrikk og 

konkurranser 
 
 

Sak 6/2017    Innkomne forslag 
 
Ingen innkomne forslag 
 
  



 

Sak 7/2017    Budsjettforslag for 2017  
 

Budsjett for 2017 

  

Inntekter Budsjett 2017 

Medlemsavgift 180 000 

Sum 180 000 

  

  

Kostnader Budsjett 2017 

Arrangementskostnader 10 000 

Rekvisita 1 500 

IT kostnader 15 000 

Trykksaker 5 000 

Andre honorar 100 000 

Porto 1 200 

Driftskostnader 40 000 

Bank og kortgebyr 3 000 

Sum 175 700 

  

Årsresultat 4 300 

 
  



Sak 8/2017    Valg  
 
Dagens styre: 
Leder: Astrid Dahl Bratland (på valg) 
Nestleder: Kate Fredriksen (ikke på valg, har trukket seg) 
Sekretær: Vy Haukås (ikke på valg) 
Kasserer: Jette Kjørseng (på valg) 
Styremedlem: Rita Stenseth (ikke på valg) 
 
Varamedlemmer:  
1. varamann: Astri Ese Hole  
2. varamann: Hege Gundersen 
3. varamenn: Tove Fevang 
 
Valgkomite: 
Tove Fevang 
Marit Røsvik 
 
Revisor: 
Marija Rosenqvist 


