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Sak 1/2018
•
•
•
•

Åpning/konstituering

Valg av to referenter
Valg av to til å underskrive protokoll
Valg av tellekorps
Valg av møteleder

Sak 2/2018

Årsberetning

Styrets sammensetning:
Leder: Jette Kjørseng
Nestleder: Janne Wie
Kasserer: Vy Haukås
Sekretær: Torill Førsund Danbolt
Styremedlem: Rita Stenseth
Varamedlemmer:
1. varamann: Sylvia Iremark
2. varamann: Hege Gundersen
3. varamenn: Anne Bull
Torill Førsund Danbolt har valgt å trekke seg, og vi må derfor velge ny sekretær for ett år.
Følgende komiteer/arbeidsgrupper har vært oppnevnt:
Redaksjon:
Redaktør:
Redaksjonsmedlem:

Tove Fevang
Linda Marveng

Valgkomite:
Marit Røsvik
Tove Fevang
Revisor:
Marija Rosenqvist

Styrets arbeid v/Janne Wie og Jette Kjørseng
Vi hadde 401 medlemmer pr 31.12.2017.
Styret har gjennomført 10 styremøter siden forrige årsmøte.
Årsmøte for 2017 ble avholdt etter forskriftene på Scandic Gardermoen den 4. mars 2017
med 15 medlemmer tilstede. Tove Fevang var møteleder.
NSF nytt
I 2017 var et av fokusene å øke aktiviteten ut mot medlemmene med å gi ut NSF nytt i
starten av hver måned. Dette ble gjennomført frem til august. Etter dette har NSF-nytt
kommet ut sporadisk.
Facebookgruppe
Rett før påske opprettet styret en facebookgruppe som kun betalende medlemmer har
tilgang
til. Et tiltak som gir litt aktivitet i perioder. Etter innføring av «Manic Monday» i starten av
2018 ser aktiviteten på gruppa ut til å ta seg opp.
Mysteriestrikk
Det har ikke vært gjennomført noe mysteriestrikk i 2017.

Konkurranser
I påsken gjennomførte vi en fotokonkurranse hvor det kom inn bilder på både Instagram,
Facebook og e-post, og 6 medlemmer fikk hver sin premie.
I sommerferien arrangerte vi igjen en fotokonkurranse på Instagram, Facebook og e-post
hvor vi kåret fineste sommerbilde. Vinnerne ble publisert i På pinnen nr 2/3 2017.
Samstrikk på Facebook
Det ble ikke gjennomført samstrikk i 2017.
Vervekampanje
Vi arrangerte en vervekampanje fra 8. mai til 1. september. Her var hovedpremien tur til
Strikkeweekend på Røros, og 2. og 3. premie var garnpremier. I tillegg var det premie for 5
og 10 vervede medlemmer. Vi hadde kun 2 medlemmer som hadde vervet og kun 1. premie
og 2. premie ble delt ut.
På pinnen
De ble utgitt et ordinært nummer og et dobbeltnummer av På pinnen i 2017.

Redaksjon v/Tove Fevang
Det er utgitt 3 utgaver av «På pinnen» i 2017 juni og desember nr. 2-3 dobbeltnummer.
Høsten 2016 ble det bestemt av styret at styret selv skulle lage bladet og være redaktør.
Derfor var ikke redaksjonskomiteen i virksomhet fra nov. 2016 - 15.mars 2017. Årsmøtet
2017 bestemte at de ønsket tilbake redaksjonskomiteen og at bladet skulle bestå som før. Vi
overtok ikke noe materiell fra styret som da hadde ansvaret for «På pinnen» fra nov. 2016mars 2017 (4-5 mnd) og vi måtte starte på «bar bakke» igjen i mars 2017. Noe som gjorde at
redaksjonen hadde «mistet» mange måneder arbeid og at det ikke var gjort noen
forberedelser til «På pinnen» fra styrets side i denne perioden.
Redaksjonskomiteen har hatt seks telefonmøter og tre fysiske møter, fra 15. mars 2017.
Redaktør Tove Fevang, har også satt layouten (er utdannet både innen grafisk design og
journalistikk) på «På Pinnen» i 2017 for å kunne gi forbundet en forutsigbar pris på bladet,
da NSFs økonomi ikke var veldig god våren 2017. Redaktøren har gjort stor del av bladet og
layout som dugnad for å få ut et så godt blad som mulig med de økonomiske ressursene som
har vært til rådighet for «På pinnen». Styret skulle bidra med annonsesalg til bladet, noe som
har vært svært dårlig. Vi har hatt 2 annonsører til blad nr. 1 og 2-3, som redaksjonskomiteen
har klart å skaffe.
Bladet har hovedvekt på oppskrifter. Vi ønsker at hvert blad skal ha minimum tre unike
oppskrifter i ulik vanskelighetsgrad. «På pinnen» nr. 1 hadde fire unike oppskrifter, nr. 2-3 ni
unike oppskrifter.
Hvert magasin har hatt et portrett intervju med en designer som også presenteres med en
av sine oppskrifter. På pinnen nr. 1 May Britt Bjella Zamori og nr. 2-3 Nina Granlund Sæther.
Reportasjer fra ulike strikkefestivaler og utstillinger, bl.a. To runde pinner på Ona,
koftefesten i Drammen.

Bokomtaler i hvert nummer, nr. 1 fire omtalte bøker, nr. 2-3 seks bokomtaler.
Alle bøkene er deretter loddet ut gratis blant medlemmene via nettsiden til NSF.
Blad nr. 1 var på 58 sider og blad nr. 2-3 på 68 sider. Styret har bestemt at hvert blad skal ha
ca. 30 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. Det siste halve året har styrets rep. ved Janne Wie vært med å bidra til
at arbeidet i redaksjonskomiteen har fått et tettere samarbeid med styret enn tidligere, noe
som har fungert utmerket. Anne Bull varamann til styret har gjort en flott korrekturjobb.
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.) feb. 2018

Sak 3/2018 Regnskap for 1.1. – 31.12.2017
Resultatregnskap pr 31.12.2017
Inntekter
Medlemsavgift
Varesalg
Annonseinntekter
Tilskudd
Andre inntekter
Sum

Regnskap 2017
117775
750
1 000
11 751
90
131 366

Budsjett 2017
180 000

Kostnader
Arrangementskostnader
Rekvisita
IT kostnader
Trykksaker
Andre honorar
Porto
Driftskostnader
Bank og kortgebyr
Sum

Regnskap 2017
10 012
40
10 001
0
59 162
939
6 226
2 580
88 960

Budsjett 2017
10 000
1 500
15 000
5 000
100 000
1 200
40 000
3 000
175 700

42 406

4 300

Årsresultat

Balanse pr 31.12.2017
Eiendeler
Fordringer
Kasse
Bankinnskudd
Sum

Regnskap 2017
1 300
1 300
100 048
102 648

Gjeld og egenkapital
Regnskap 2017
Egenkapital pr 1.1.2017
20 342
Forskudd fra medlemmer
2 400
Annen kortsiktig gjeld
37 500
Overskudd
42 406
Egenkapital pr 31.12.2017
102 648

180 000

Sak 4/2018 Revisjon

Sak 5/2018 Arbeidsplan for arbeidsåret 2018
Formål
Norsk strikkeforbund er et uavhengig forbund som ønsker å ivareta norsk strikkekultur og tradisjon. Som forbund skal vi fremme medlemmenes interesser gjennom å videreføre
kunnskap og ferdigheter innen strikking på alle nivåer ved å utgi det digitale medlemsbladet
«På pinnen», ha en informativ hjemmeside og være tilgjengelig for medlemmene på sosiale
medier. Forbundet skal jobbe med å tilrettelegge for aktivitet både på lokalt og sentralt nivå.

Årsmøte
Mål:
Gjennomføre årsmøte og et strikketreff med aktiviteter.
Tiltak:
•
•
•

Gjennomføre årsmøte etter våre vedtekter
Et medlem holder foredrag
Arrangere en strikkekafe

Styret
Mål:
Gjennomføre styremøter i tråd med vedtektene.
Tiltak:
• Åtte styremøter på Skype
• To fellessamlinger for styret

Medlemmer
Mål:
Øke medlemstallet igjennom 2018 gjennom informasjon og aktiviteter.
Tiltak:
•
•
•
•
•
•
•
•

Utgi NSF nytt i starten av hver måned, 10 til 12 utgaver
Utgi «På pinnen» 4 ganger i 2018
Være aktiv på Facebookside og i Facebookgruppe
Gjennomføre konkurranser på Instagram
Gjennomføre samstrikk i Facebookgruppa
Videreføring av designkonkurransen
UFO strikk i Facebookgruppa
Utnevne en redaktør til hjemmesiden med fokus på fag

På pinnen
Mål:
Utgi «På pinnen» digitalt 4 ganger i 2018 og jobbe mot at det blir selvbærende økonomisk.

Tiltak:
•
•
•
•
•
•
•
•

Ha en redaktør
Ha en redaksjonskomité som redaktøren leder
Hvert nummer inneholder reportasjer, mønstre, intervju og annonser
Ha en person som er ansvarlig for annonsene
Annonseansvarlig kan knytte til seg flere personer hvis øns kelig
Oppfordre medlemmene til å komme med innlegg gjennom Facebook og NSF-nytt
Medlemmer i styret skal levere presentasjon av seg selv etter ønske fra redaktør
Antall sider justeres etter antall medlemmer

Sak 6/2018 Innkomne forslag
1. Nytt formål
Styret foreslår å endre på forbundets formål til følgende:

Norsk strikkeforbund er et uavhengig forbund som ønsker å ivareta norsk
strikkekultur og -tradisjon.
Som forbund skal vi fremme medlemmenes interesser gjennom å videreføre
kunnskap og ferdigheter innen strikking på alle nivåer ved å utgi
medlemsbladet «På pinnen», ha en informativ hjemmeside og være
tilgjengelig for medlemmene på sosiale medier.
Forbundet skal jobbe med å tilrettelegge for aktivitet på både lokalt og
sentralt nivå.

Sak 7/2018 Budsjettforslag for 2018
Budsjett for 2018
Inntekter
Medlemsavgift
Sum

Budsjett 2018
180 000
180 000

Kostnader
Arrangementskostnader
Rekvisita
IT kostnader
Trykksaker
Andre honorar
Porto
Driftskostnader
Bank og kortgebyr
Sum

Budsjett 2018
10 000
1 500
15 000
5 000
100 000
1 200
40 000
3 000
175 700

Årsresultat

4 300

Sak 8/2018 Valg
Dagens styre:
Leder: Jette Kjørseng (ikke på valg)
Nestleder: Janne Wie (på valg)
Kasserer: Vy Haukås (på valg)
Sekretær: Torill Førsund Danbolt (ikke på valg, har trukket seg)
Styremedlem: Rita Stenseth (på valg)
Varamedlemmer:
1. varamann: Sylvia Iremark (på valg)
2. varamann: Hege Gundersen (på valg)
3. varamenn: Anne Bull (på valg)
Valgkomite:
Tove Fevang
Marit Røsvik
Revisor:
Marija Rosenqvist

