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Sak 1/2019 Åpning/konstituering
➢ Valg av møteleder

➢ To referenter
➢ To til å underskrive protokoll
➢ Tellekorps

Sak 2/2019 Årsberetning for 2018
Styrets sammensetning i 2018:
Leder:
Margrete Slettan
Nestleder:
Janne Wie
Sekretær:
Mai Røren/Hege
Gundersen
Kasserer:
Jette Egeland
Styremedlem: Rita Yamamoto
Stenseth
Styremedlem: Anne Bull

Varamedlemmer:
1. varamann: Hege Gundersen
2. varamann: Sylvia Iremark
3. varamann: Mai Røren

Sak 2/2019 Årsberetning forts.
Redaksjon:

Redaktør:

Tove Fevang

Redaksjonsmedlem:

Linda Marveng

Valgkomite:
Merete Bratsberg Aae
Vy Haukås
Revisor:
Marija Rosenqvist

Sak 2/2019 Årsberetning forts.
Styrets arbeid v/Margrete Slettan
2018 ble jeg valgt til leder i Norsk Strikkeforbund. Jeg har vært medlem siden starten, men ikke hatt noen verv i forbundet tidligere. Det
har derfor vært en bratt læringskurve for å lære seg hva NSF og styret egentlig jobber med. Men det har vært veldig interessant og
lærerikt. Etter dette året tror jeg at NSF har en god fremtid og kan utvikle seg mye fremover.
Vi hadde 382 medlemmer pr 31.12.2018.

Styret har gjennomført 10 styremøter siden forrige årsmøte.
Årsmøte for 2018 ble avholdt etter forskriftene på Røde Kors-huset den 10. mars 2018 med 8 medlemmer tilstede. Tove Fevang var
møteleder.
NSF nytt
I 2018 var et av fokusene å øke aktiviteten ut mot medlemmene med å gi ut NSF nytt i starten av hver måned. I 2018 kom det ut 3 utgaver.
Facebookgruppe

På styremøte ble det bestemt at Facebooksiden vår skal beholdes, og at Facebookgruppen skal gjøres åpen for alle, ikke bare medlemmer.
Dette har ført til en god del flere medlemmer i gruppen som igjen har ført til større aktivitet.

Sak 2/2019 Årsberetning forts.
Mysteriestrikk

Mysteriestrikk med Zaloflasketrekk ble gjennomført i desember 2018.
Konkurranser
Det ble ikke gjennomført noen konkurranser i 2018.
Samstrikk på Facebook
Sommeren 2018 ble det gjennomført samstrikk av sokkene Midtsommerdrøm og på høsten hadde vi
samstrikk av Vilmasjalet.
Vervekampanje

Det har ikke vært gjennomført vervekampanje i 2018.
På pinnen
De ble utgitt 4 ordinære nummer av På Pinnen 2018.

Sak 2/2019 Årsberetning forts.
Redaksjon v/Tove Fevang
4 utgaver av «På pinnen» er utgitt i 2018.
Redaksjonskomiteen har hatt seks telefonmøter og tre fysiske møter i 2018. Redaktør Tove Fevang, har også satt layouten på «På Pinnen»
i 2018 for å kunne gi forbundet en forutsigbar pris på bladet. 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 bladet 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. Noe som har
vært gjennomført i 2018. Alle magasinene har hatt et designer portrett intervju og presentert med en av sine oppskrifter.
Bokomtaler i hvert nummer har det vært ca. 6 bokomtaler. Alle bøkene er dere deretter loddet ut gratis blant medlemmene via nettsiden
til NSF.
Redaksjonen har vært i år fått inn litt mer materiell til bladet enn tidligere. I tillegg har redaksjonskomiteen laget mye av det som har vært
i bladet. Styret ved Janne Wie og Anne Bull har bidratt til bladet med oppskrifter, saker og korrekturlesing.
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 også i år, vederlagsfritt.
Tove Fevang (sign.) feb. 2019

Sak 3/2019 Regnskap for 1.1. – 31.12.2018
Resultatregnskap pr 31.12.2018

Balanse pr 31.12.2018

Inntekter
Medlemsavgift
Annonseinntekter
Andre inntekter
Sum

Regnskap 2018
101400
3 000
54
104 454

Budsjett 2018
105 000
20 000

Kostnader
Arrangementskostnader
Rekvisita
IT-kostnader
Trykksaker
Andre honorar
Porto
Reisekostnader
Driftskostnader
Bank- og kortgebyr
Gebyr betalingsformidling
Andre kostnader
Sum
Årsresultat

Regnskap 2018
1 502
0
20 309
2 477
79 645
2 881
12 630
19 486
1 575
1 890
563
142 958
-38 505

Budsjett 2018
10 000
500
10 000
1 000
100 000
1 000

125 000

10 000
3 000

135 500
-10 500

Eiendeler
Fordringer
Kasse
Bankinnskudd
Sum

Regnskap 2018
3 600
1 300
65 458
70 358

Gjeld og egenkapital
Egenkapital pr 1.1.2018
Forskudd fra medlemmer
Annen kortsiktig gjeld
Underskudd
Egenkapital pr 31.12.2018

Regnskap 2018
62 748
12 350
33 764
-38 505
70 358

Sak 4/2019 Revisjon

Sak 5/2019 Handlingsplan for 2019
Formål

Norsk strikkeforbund er et uavhengig forbund som ønsker å ivareta norsk strikkekultur og -tradisjon.
Forbundet skal fremme medlemmenes interesser gjennom å videreføre kunnskap og ferdigheter
innen strikking på alle nivåer.

Årsmøte
Mål:

Gjennomføre årsmøte og et strikketreff med aktiviteter.
Tiltak:

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

Sak 5/2019 Handlingsplan for 2019 forts.
Styret

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

Sak 5/2019 Handlingsplan for 2019 forts.
Medlemmer

Mål:
Øke medlemstallet igjennom 2019 gjennom informasjon og aktiviteter.
Tiltak:
➢ Utgi NSF nytt i starten av hver måned, 10 til 12 utgaver
➢ Utgi «På pinnen» 4 ganger i 2019
➢ 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

Sak 5/2019 Handlingsplan for 2019 forts.
På pinnen

Mål:
Utgi «På pinnen» digitalt 4 ganger i 2019 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 ønskelig
➢ 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 6/2019 Fastsette kontingent
I 2018 har kontingenten vært uforandret på kr. 300,- pr. medlem pr. år.
Styret foreslår å ikke endre kontingenten for 2020.

Sak 7/2019 Innkomne forslag
1. Forslag til vedtektsendringer:

§5.2.
Dagens tekst:
Medlemsavgiften skal være betalt innen 28. februar. Medlemmer som ikke har betalt anses
utmeldt og har ikke stemmerett eller andre rettigheter. Ved tegning av medlemskap etter 1.
november får man de to siste måneder i inneværende år gratis og det betales medlemsavgift for
neste år.
Endres til:
Medlemsavgiften skal være betalt innen 31. januar. Medlemmer som ikke har betalt anses som
utmeldt og har ikke stemmerett eller andre rettigheter. Ved tegning av medlemskap etter 1.
november får man de to siste månedene i inneværende år gratis og medlemsavgiften registreres
for påfølgende år.

Sak 7/2019 Innkomne forslag forts.
1. Forslag til vedtektsendringer:

§6.2.
Dagens tekst:
Årsmøtet innkalles av styret med minst 2 måneders varsel i medlemsbladet og forbundets
nettside www.norskstrikkeforbund.no. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være styret i
hende senest 6 uker før årsmøtet.
Endres til:
Årsmøtet innkalles av styret med minst 6 ukers varsel på epost og forbundets nettside
www.norskstrikkeforbund.no. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være styret i hende
senest 3 uker før årsmøtet.

Sak 7/2019 Innkomne forslag forts.
1. Forslag til vedtektsendringer:

§7.1.
Dagens tekst:
Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær, 1 styremedlem og 3 varamedlemmer. Styret
er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Leder og nestleder er ikke på valg samtidig. Det
samme gjelder for kasserer og sekretær.
Endres til:
Styret består av leder, nestleder, kasserer, sekretær, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret er beslutningsdyktige når minimum
halvparten av styret er tilstede. Leder og nestleder er ikke på valg samtidig, det samme gjelder
for kasserer og sekretær.

Sak 7/2019 Innkomne forslag forts.
1. Forslag til vedtektsendringer:

§8.5.
Dagens tekst:
Styret kan utnevne komiteer til særlige arbeidsoppgaver med forpliktende arbeidsperiode på
minimum 2 år.
Endres til:
Styret kan utnevne komiteer til særlige arbeidsoppgaver ved behov.

Sak 8/2019 Budsjettforslag for 2019
Budsjett for 2019
Inntekter

Medlemsavgift
Andre inntekter
Sum
Kostnader

Arrangementskostnader
IT-kostnader
Trykksaker
På Pinnen
Porto
Reisekostnader
Driftskostnader
Bank- og kortgebyr
Gebyr betalingsformidling
Sum
Årsresultat

Budsjett 2019

135 000
10 000
145 000
Budsjett 2019

1 500
20 000
2 000
80 000
3 000
15 000
20 000
1 500
2 000
145 000
0

Sak 9/2019 Valg
Styrets sammensetning:
Leder: Margrete Slettan

gjenvalg 2 år

Nestleder: Janne Wie

(ikke på valg)

Kasserer: Inger Moe Nilsen

ny 2 år

Sekretær: Hanne Bornø

ny 1 år (erstatter Rita Stenseth)

Styremedlem: Anne Bull

gjenvalg 2 år

Styremedlem: Bodil Mannsverk

ny 1 år

Varamedlemmer:
1. varamann: Nina Skoglund

ny 1 år

2. varamann: Hege Gundersen

gjenvalg 1 år

Sak 9/2019 Valg forts.
Valgkomite:
Merete Bratsberg Aae
Yvonne Kristiansen

gjenvalg 1 år
ny 1 år

Revisor:
Marija Rosenqvist

gjenvalg 1 år

Avslutning

Takk for fremmøte
Nå blir det foredrag og strikkekafé

