FORSLAG TIL STRATEGI FOR 2021 FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG
VEDTATT AV STYRET 02.02.21. TIL BEHANDLING PÅ LØRENSKOG HUSFLIDSLAG ÅRSMØTE 2021

Husflidslagets hovedoppgave er å ta vare på, formidle og fornye husflids- og håndtverkstradisjonene. Dette gjør
vi blant annet ved å arrangere kurs, drive aktiviteter som læringsverksteder, husflidsgrupper, Ung Husflid,
temamøter og markeder.
På disse områdene gjør laget er stor innsats. Vi har et godt kurstilbud og en effektiv kursadministrasjon.
En aktiv og stabil gruppe av medlemmer gjør at laget kan gjennomføre alle aktivitetene.
Lagets økonomi er solid og vi har en god reserve. Det er særlig inntektene fra St. Hans-arrangementet som bidrar
til den gode økonomien. Dette har gjort det mulig å oppgradere lokalene våre på Skårer gård. Vi har også kunnet
kjøpe inn nytt utstyr og subsidiere medlemsturene. Vår gode økonomi har gjort det mulig å gjennomføre kurs med
få deltakere. Det er styrets vurdering at vi ikke bør redusere kursavgiftene. Disse bør ligge på om lag samme nivå
som avgiftene til våre samarbeidende lag og det er ikke ønskelig å subsidiere.
Koronasituasjonen i 2020 har medført reduserte inntekter og utgifter, og reserven er redusert fra kr 730.000 pr
31.12.19 til kr. 683.000 pr 31.12.20. Det er søkt om kompensasjon for tapte inntekter fra Lotteritilsynet.
Gjennomføring av aktiviteter i 2021 vil avhenge av koronasituasjonen. Den vil også ha konsekvenser for lagets
økonomi.
Laget har de siste årene hatt en relativ stabil medlemsmasse, men antall medlemmer har likevel sunket med ca
14 % fra 2014 til 2020, fra 275 til 237 medlemmer. Skal vi kunne opprettholde lagets aktivitetsnivå i årene som
kommer, vil det være nødvendig at flere av medlemmene engasjerer seg i husflidslagets aktiviteter.
Det er en utfordring for laget å rekruttere nye medlemmer, særlig blant ungdom og menn og kvinner i yngre
aldersgrupper.
Ung Husflid er en rekrutteringsbase. I 2020 mottok laget midler fra Sparebankstiftelsen som skal brukes til å øke
kunnskapen for tredreing blant unge ved å samarbeide med skolene i kommunen. Dette vil kunne være en
mulighet til å rekruttere flere yngre medlemmer.
En annen viktig oppgave er å synliggjøre laget som en frivillig organisasjon i kommunen og nærmiljøet. Laget gjør
en innsats med å delta i flere aktiviteter i kommunen der vi også formidler kunnskap om Husflidslaget. Laget har
blitt kjent og anerkjent i administrasjonen i kommunen og blant politikere. Synliggjøring av laget vil være en
prioritert oppgave framover ved siden av rekruttering
Laget har relativt lite formelt samarbeid med andre frivillige organisasjoner, som for eksempel Bygdekvinnelaget,
innvandrerorganisasjoner og hjelpeorganisasjoner. Mange organisasjoner har aktiviteter som ligger nær opp til
våre. Laget vil jobbe for et nærmere samarbeid med andre frivillige organisasjoner i kommunen.

