
FORSLAG TIL STRATEGI FOR 2023 FOR LØRENSKOG HUSFLIDSLAG  

VEDTATT AV STYRET 2. FEBRUAR 2023.  

TIL BEHANDLING PÅ LØRENSKOG HUSFLIDSLAG ÅRSMØTE 2023 

 

 

Husflidslagets hovedoppgave er å ta vare på, formidle og fornye husflids- og 

håndverkstradisjonene.  Dette gjør vi blant annet ved å arrangere kurs, drive aktiviteter som 

læringsverksteder, husflidsgrupper, Ung Husflid, temamøter og markeder.  På disse områdene 

gjør laget en stor innsats. Vi har et godt kurstilbud og en effektiv kursadministrasjon. En aktiv 

og stabil gruppe av medlemmer gjør at laget har kunnet gjennomføre alle aktivitetene.  

 

Aktivitetsnivået i 2022 ble tilnærmet normalt. 40-årsjubileet ble feiret med middag på 

Olavsgaard og to-dagers tur til Lillehammer. Lørenskog kommune bidro med kr 10 000,- i 

jubileumsgave. Gaven blir brukt til innkjøp av nye symaskiner til Ung Husflid og til andre sy-

aktiviteter.  

 

Styret har ambisjoner om høy aktivitet på flere områder. Gjennomføringen er imidlertid helt 

avhengig av at vi har medlemmer som er villige til å stille opp for laget. Dette er i økende 

grad en utfordring. Det betyr at vi kan komme i en situasjon hvor vi må prioritere mellom 

ønskede aktiviteter. Den største belastningen på laget er å gjennomføre store markeder. Styret 

har satt ned en arbeidsgruppe for å redusere sårbarheten og effektivisere gjennomføringen av 

markedene, og styret vil også se på om det er mulig å opprettholde markedene i nåværende 

form. 

 

I budsjettforslaget for 2023 legger styret opp til et underskudd på kr 114 000,-. Kr 40 000,- av 

underskuddet er større innkjøp, bl.a. vaskemaskin og printer. Den resterende delen av 

underskuddet skyldes selve driften, bl.a. økte utgifter til renhold og til kjøp av IT-kompetanse. 

Vi får også noe mindre støtte enn tidligere. Samlet sett er økonomien i laget fortsatt god og vi 

har pr 31.12.22 egenkapital på kr. 729 139,-. Men på sikt vil det bli behov for å gjøre enkelte 

tiltak på utgifts- og/eller inntektssiden.  

 

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. Pr. 31. desember 

2022 er medlemstallet økt noe, til 245. Vi må jobbe for å øke antall medlemmer, særlig blant 

ungdom og menn og kvinner i yngre aldersgrupper. Vi fortsetter vår innmeldings- og 

vervekampanje, og oppfordrer alle medlemmer til å bidra til å få nye medlemmer.  

 

Markedsføring og synliggjøring av lagets arbeid og aktiviteter er viktig. Dette var en av 

satsingene i 2022 og har resultert i at vi har blitt langt synligere i sosiale medier i løpet av 

2023. Alle våre aktiviteter annonseres på Instagram og Facebook samt hjemmesiden. Dette 

har vi fått til ved kjøp av IT-kompetanse. Det er foreslått satt av midler til dette også i 2023.  

 

I 2022 har vi styrket samarbeidet med Lørenskog bygdemuseum/Museene i Akershus. Dette 

er viktig for at vi skal kunne avvikle våre og museets arrangementer på en best mulig måte. Vi 

ser fram til et enda sterkere samarbeid med MiA. Vi har etablert samarbeid med MAI-senteret 

som også holder til på Skårer gård. Dette samarbeidet skal videreutvikles i 2023.  

 


