
Styremøte 30.3.2021
Til stede: Flemming Nielsen, Stig Horsberg, Anna Bodil Hald, Bjørn Petersen, Pär 
Connelid, Ann-Charlott Hajdu-Rafis, Ritta Ekengren og Lars Aamodt.
Meldt forfall: Ulrica Cronström.

1. Styreleder Flemming Nielsen ønsket oss velkommen til styremøte på 
nettet.

2. Godkjenning av dagsorden
Vedtak: Dagsorden ble enstemmig godkjent.

3. Godkjenning av referat fra forrige styremøte 26.1.2021.
Vedtak: Referatet blir redigert av Stig på punkt 4 og 4a som omhandler forbundets økonomi 
og drift og deretter sendt ut til alle styremedlemmer som endelig.

4. Forbundets økonomi og drift
Kassabeholdning ved årsskiftet finnes i referat av styremøte av 26.1.2021. Endringer siden 
dette gjelder i hovedsak Nordisk bygd nr. 28 og innkomne medlemskontingenter. Pär 
informerte om at oppryddingen i medlemsarkivet nå er tilnærmet fullført. 
Årsregnskap og revisjonsberetning publiseres på hjemmesiden med kommentarer fra styret.

5. Medlemsutvikling
DK 49 betalt, 2 nye, NO 74 har betalt, SV 55 har betalt, ca. 10 nye og FI kommer seinere.

6. Forbundet på internett
Nye referat fra styremøter blir satt inn på hjemmesiden. Stig oversender referatene til Bjørn.
Abonnentene på hjemmesiden øker i antall.

7. Lommen 57
Temaet er som kjent «Trær i kulturlandskapet». 34 sider har allerede klargjort layout 
(førsteutkast) og vi nærmer oss (minst) 40 sider. Nytt redaksjonsmøte rett etter påske.

8. Nordisk Bygd
Det kommer en relativt liten NB fra heden i Vest-Jylland. Det arbeides videre med saken.

9. Årsmøtet
Det er fortsatt vanskelig vedr. Covid-19-pandemien i Finland. Det samme antas å være 
situasjonen i de øvrige nordiske landene. De finske styremedlemmene mener at det ikke er 
forsvarlig å fortsette planlegging av årsmøte i Åbolands skjærgård i år.
Vedtak: Årsmøtet i Finland utskytes til 2022 og avholdes i det samme tidsrommet. Det 
formelle årsmøtet for 2021 gjennomføres digitalt. Det sendes ut innkalling minst tre 
måneder før i mai. Avgjørelsen blir tatt på styremøte i samme måned.
Opplysningene om ett års utsettelse sendes alle medlemmene samtidig med spørsmålet om 
de påmeldte vil ha sitt depositum tilbake. Riitta tar ansvaret for programmet i 2022.

10. Andre arrangementer
SV Koster ca. 20. august med fysisk styremøte. Ved stor påmelding er det mulig å arrangere i 



to omganger.
NO Vega. Arrangeres i midten av juni. Allerede fullt påmeldt men det kan bli ledige plasser 
ved frafall.
NO «La Humla suse» et kantsoneprosjekt medio juni.

11. Øvrige saker
Vårt arkiv flyttes fra Olof til Varberg og ender på Folklivsarkivet. En kan siden få ut kopier til 
en lav kostnad!

12. Neste styremøte 19. mai. kl. 19 .00

Skriver
Lars Aamodt


