Program for årsmøtehelgen til Norges Linforening
06. til 07. april 2019
Sted: Brusve gård, Gimlev. 1, Levanger
Fredag 5. april
Ankomst ettermiddag/kveld, se praktisk info.
Overnatting på Thon Hotel Backlund, Kirkegata 41, Levanger

Lørdag 6. april
Kl. 10.00
Kl. 10.15

Velkommen til Levanger og Brusve Gård
Foredrag ”Om damaskvevstolene og damaskveving i bygdene rundt
Levanger, en ubrutt tradisjon fra 1800-tallet til i dag”
ved vevlærer og veverske Liv Storhaug.
Kl. 11.15
Pause med kaffe/frukt.
Kl. 11.30
Informasjon fra damene som har besørget at en av de store
damaskvevstolene er deponert hos Levanger bymuseum og er under
montering på Brusve gård. Vi går opp i andre etasje og ser på vevstolen og
utstilte damaskvevnader.
Kl. 13.00
Lunsj på Brusve gård levert av lokal catering.
Kl. 14.00 – kl. 16.30
Marked på Brusve gård. Demonstrasjon av arbeid med lin. Salg av
brødposer, såpespon m.m.

Kl. 17.00 Årsmøte
Dagsorden
1. Valg av møteleder, referent og to til å skrive under protokollen
2. Godkjenning av innkallingen
3. Årsmelding
4. Regnskap
5. Innkomne forslag: Styret fremmer forslag til vedtektsendring.
6. Valg
7. Budsjett
8. Kontingent
9. Planer 2019
Valgkomiteens forslag foreligger på årsmøtet. Det må gis skriftlig melding innen to uker
før årsmøtet om saker som medlemmene ønsker å ta opp på årsmøtet. Forslagene
sendes Anne Holen, Storvegen 2, 2332 Åsvang, eller på e-post: ann-hole@online.no.
Styret fremmer følgende forslag til vedtektsendring:
Til § 2 Formål tilføyes et nytt første ledd: ”NLF skal arbeide for å ta vare på og bringe
videre den immaterielle kulturarv som gjelder lin.”
Til §8 Aktiviteter tilføyes et nytt nest siste ledd: ”NLF skal arbeide med kartlegging,
dokumentasjon og informasjon om lin som en del av den immaterielle kulturarven.”

Kl. 19.30

Middag på Backlund hotell

Søndag 7. april
Kl. 09.30

Vi drar med bil og taxi på besøk til Agnes Stokke i kårhuset på
Mønsterhaug i Skogn.
Hun vil ta imot oss og fortelle om det arbeidet hun og hennes mann John
Stokke gjorde med formidling av kunnskapen om lin gjennom dyrking,
beredning, spinning og veving, vise redskaper, utstyr og noen produkter,
blant annet linduk.

Kl.13.00

Lunsj
Vi spiser Innherredssodd på Kjells Kro på veg tilbake til Levanger.
Tilbake til Levanger ca. kl. 15.00.

Priser for årsmøtearrangementene:
Overnatting på Thon Hotel Backlund: Enerom kr 1495/natt,
dobbeltrom kr 1695/natt (kr 842 per pers./natt). På grunn av stort belegg
på hotellet oppfordres deltakerne til å dele dobbeltrom. Den enkelte må
gjøre opp med hotellet, men Norges Linforening reserverer rommene etter
påmeldingsliste.
Fagdag, lunsj og årsmøte på Brusve gård lørdag:
kr 300
Festmiddag på Thon Hotel Backlund lørdag:
kr 600
Fagtur og lunsj søndag:
kr 300

Påmelding:
Bindende påmelding skriftlig til Frida Tove Meland, fritom@online.no
eller Fløanvegen 461, 7510 SKATVAL innen 28. februar. Gi beskjed ved
påmelding om det er noen av de tre arrangementene du ikke skal delta på,
og om du ikke ønsker delt dobbeltrom. Gi også beskjed om eventuelle
matallergier.
Send betaling for de arrangementer du skal delta på til Norges
Linforening konto 1503.10.55900 ved påmelding. Husk å oppgi navn.

Ankomst: Ankomst med fly til Trondheim lufthavn Værnes, videre med NSB
Trønderbanen fra stoppested på flyplassen til Levanger.
Ankomst med NSB dagtog til Trondheim, videre med NSB Trønderbanen
til Levanger.

