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Referat fra årsmøtet i Taternes Landsforening. 

Lørdag 12. juni 2021.  Sted: Øvre Torg gt. 9, 3017 Drammen  
(Iris catering og selskapslokaler) 

Årsmøtet ble holdt i samsvar med foreningens vedtekter. 

Møtet startet kl. 13.00. 

 

Fremmøtte medlemmer og andre gjester ble ønsket velkommen av leder Holger Gustavsen.   

 

Sak 01/21.  Godkjennelse av innkalling og dagsorden 

VEDTAK: Innkallingen og dagsorden ble godkjent. 

 
 

Sak 02/21.  Valg av møteledelse, referent og to personer til å underskrive årsmøteprotokollen: 
Dag Berg ble foreslått som møteleder, Lillan Støen som referent, Odd M. Smerud og Elisabeth Karlsen 
til å underskrive årsmøteprotokollen. 
Det var ingen andre forslag. 
 
VEDTAK: Dag Berg ble valgt som møteleder, Lillan Støen som referent, Odd M. Smerud og Elisabeth 
Karlsen til å underskrive årsmøteprotokollen. 
 
 
 
Sak 03/21.  Innkomne saker:  
Ingen innkomne saker. 
 
 
 
Sak 04/21.  Årsrapport for TL 2020: 
Årsrapporten ble gjennomgått kapittel for kapittel med mulighet for spørsmål fra årsmøtet til hvert 
kapittel. 
 
Det ble påpekt ønsket endring i årsrapporten s. 4. pkt. 8 - angående rapportering til Cerd.  Det ble 
ønsket å fjerne beskrivelsen av Cerd som FNs rasediskrimineringskomite og bare kalle det Cerd.  
Endringen tilføres i årsrapporten. 
 
Kommentar til s. 6, pkt.12 - Ungdomsarbeid: Planlegger å gjennomføre ungdomsarrangement 
vår/sommer 2022 etter vervekampanje via diverse stand. En tre dagers reise gjennom historie, kultur 
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og språk. 
Årsmøtet ønsket endring i s. 8, pkt. 20 - Foredragsvirksomhet, møter, seminarer og prosjekter. 
Prosjektet «Romanifolket/taternes bunad» ble tatt opp og omtalt i Taternes Landsforenings årsmøte 
i 2020.  I Årsrapporten er det nevnt at TL har trukket seg fra prosjektet.  Årsmøtet ba om at 
prosjektet, og faktum at TL har trukket seg fra det, nøye beskrives i årsmøtereferatet. 
 
VEDTAK: Endringene inntas i rapporten og Årsrapport for 2020 godkjennes enstemmig. 
 
 
 
 
Sak 05/21.  Årsregnskap 2020: 
Årsregnskap med beretning fra revisor ble lagt fram på møtet og gjennomgått av møteleder Dag 
Berg. 
I revisors beretning nevnes det at prosjektet Romanifolket/taternes bunad er overført til Mariann 
Grønnerud og Peggy E. Fjeldberg og at overføringen burde vært ført som lønn om det ikke foreligger 
dokumentasjon fra giver (Kulturrådet) på at overføring av prosjektet er godkjent.  Taternes 
Landsforening har oversendt etterspurt dokumentasjon, men revisors beretning er ikke endret.  
Årsmøtet ber styret om å ta kontakt med revisor for slik endring. 
 
VEDTAK: Årsregnskap for 2020 godkjennes av årsmøtet. 
 
 
 
 
Sak 06/21.   Revidert budsjett for 2021.  Styret ber om fullmakt til å revidere neste års budsjett for 
2022. 
 
Taternes Landsforening ble tildelt kr. 507 000 i driftstøtte fra Kulturrådet for 2021.   
Årsmøtet foreslo å gi styret fullmakt til å fastsette og revidere budsjett for 2022. 
 
VEDTAK: Budsjett for 2021 ble godkjent av årsmøtet. 
Fullmakt til TL’s styre om å fastsette og revidere budsjett for 2022 ble godkjent av årsmøtet. 

 

Sak 07/20.  Aktivitets- og arbeidsplan 2021. 

Aktivitets- og arbeidsplan for 2021 ble gjennomgått. 
 
Planen ble gjennomgått punkt for punkt og årsmøtet fikk anledning til å kommentere hvert avsnitt i 
styrets forslag, før en samlet sluttbehandling.  
 
Det informeres om TLs prosjekt «Forprosjekt samlingsplass». Årsmøtet kom med forslag til aktuelle 
plasser. 
Det informeres om TLs fratredelse fra prosjektet for Romanifolket/taternes bunad. Årsmøtet ønsket 
utfyllende informasjon tillagt årsmøtereferatet. 
 

VEDTAK: Informasjon om bunadsprosjektet tillegges nederst i referatet uten eget saknummer. 
Aktivitets- og arbeidsplan for 2021 ble godkjent. 
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Sak 08/21.  Valg 

Antall stemmeberettigede ble opptalt til 15.  Valgene ble foretatt ved håndsopprekning.   
  

VEDTAK:  

 

 Nytt styre i TL 2021 

1. Leder Holger Gustavsen (ikke på valg) 

2. Nestleder Odd Smerud (ikke på valg) 

3. Linn Iren Oland velges for 2 år. 

4. Elisabeth Karlsen velges for 2 år. 

5. Hjalmar Borge velges for 1 år. 

6. Iris Holm Haug velges for 1 år. 

 

Varamedlemmer 

1. Sergej Munkvold velges for 2 år. 

2. Nina Pettersen velges for 1 år. 

3. Jan Arnesen velges for 2 år. 

4. Jone Ellertsen velges for 1 år. 

5. Svein Norheim velges for 2 år. 

6. Petter Ludvig Pettersen velges for 1 år. 

 

Valgkomite 

1. Tom Rune Grønnerud. 

2. Steffen Karlsen. 

3. Anita L.W.G. Lindberg 

 

 

 

Statsautorisert revisor for Taternes Landsforening 2021: 

VEDTAK: 

Årsmøtet velger Fram revisjon A/S for 1 år, men gir fullmakt til styret å finne mer gunstig plassert 

revisor for TL. 

 

Alle valg ble enstemmig vedtatt av årsmøtet. 

Holger Gustavsen takket for oppmøtet og ønsket Taternes Landsforening lykke til.  
 
Slutt.  
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Utfyllende om hvorfor TL trakk seg fra prosjektet Romanifolket/taternes bunad etter krav 

fra årsmøtet 2021: 

Peggy E. Fjeldberg og Mariann Grønnerud tok kontakt med Taternes Landsforening angående et 

prosjekt for en bunad.  I kontakt med Norsk Institutt for bunad og folkedrakt, angående en bunad for 

Romanifolket/taterne, ga instituttet tilbakemelding om at en slik bunad/drakt måtte forankres i 

folkegruppen og i et samarbeid med flere instanser.  Taternes Landsforening ville gjerne være med i 

prosjektet siden et prosjekt for utforming av en bunad har vært diskutert gjentatte ganger i 

foreningen.  Første gang nevnt i TL i 2004. 

Taternes Landsforening skulle stå som søker i prosjektet.  På det aktuelle tidspunktet et samarbeid ble 

inngått var privatpersoner uten organisasjonsnummer utestengt fra å søke prosjektstøtte fra den 

kollektive erstatningen til Romanifolket/taterne. Taternes Landsforening ble dermed ansvarlig for 

prosjektet, regnskap og rapport til Kulturrådet.  Før søknaden om midler ble sendt var det åpnet for 

søknader fra privatpersoner.  Dette var kjent for samarbeidspartnere i prosjektet. 

Arbeidet var positivt og TL (ved Lillan Støen) tok kontakt med bunadstilvirker for utforming av 

mønster og symbolikk til bunaden som takket ja til oppgaven og fremla et budsjett.   De innspill som 

har kommet inn til arbeidsgruppen angående utforming og symbolikk har kommet fra TLs 

medlemmer.   Bunadstilvirker har også kommet med forslag til utforming.  TL kom med innspill til 

notebåndet nederst på stakken. Bunaden skulle ha strikket bunadskofte, sjal og hodetørkle. 

Våren 2020 kom det beskjed fra Peggy og Mariann om at TL kun skulle være en bidragsyter i 

prosjektet og ikke medeier.  TL ga tydelig beskjed om at det ikke var i tråd med avtalen som var 

inngått.  TL ga også beskjed om at TL ikke kan stå ansvarlig for et prosjekt TL ikke er medeier i.  TL ga 

også sterkt utrykk for at det ikke var ønsket en konflikt og tilbød å overlate prosjektet i sin helhet til 

Peggy og Mariann om slik endring ble godtatt av Kulturrådet.  TL ga også beskjed om at ny søknad 

for utvikling av herrebunad (som var sendt av TL) da kunne trekkes og ny søknad sendes inn fra Peggy 

og Mariann.  Etter denne dialogen gjorde Peggy og Mariann det helt klart at de ønsket TL med som 

medeier i prosjektet og ba om at dialogen måtte glemmes.  Det ble gjort fra TLs side.   

Arbeidet gikk raskt fremover og ble fremlagt på TLs årsmøte. Der ble prosjektet presentert av Peggy 

og Mariann siden Lillan Støen ble valgt som referent til årsmøtet.  Bunaden ble godt mottatt og det 

kom innspill om at bunaden måtte forankres og eies av folkegruppen.  Siden TL var medeier var dette 

godt ivaretatt. 

Arbeidet med bunaden ble også fremlagt på TLs treff på Sanda camping i Bø i Telemark.  Der ble den 

presentert av Peggy, Mariann og Lillan Støen.  

Peggy fikk gullsmed Espelands forslag til kontrakt for sølv til bunaden til redigering.  Redigert forslag 

ble fremlagt for TL som ikke kunne godta at TL ikke skulle stå i kontrakten.  Det skulle også påføres 

kontonummer for overføring av prosjekteieres del av salg av sølv.  Et slikt kontonummer var ikke 

opprettet eller diskutert i noen sammenheng.  TL forslo at det ble påført tre navn i kontrakten: Peggy, 

Mariann og Taternes Landsforening, og at kontonummer kunne påføres senere da det uansett vil 

være lenge til man kan forvente et overskudd av salg.  Dette ble ikke godt mottatt.  De ytret igjen at 

TL ikke var annet enn en bidragsyter.  De mente også at 5% av salg av sølv var for lite å dele på tre.  

TL ga et konkret forslag til Peggy om at hun og Mariann forfattet et forslag til en kontrakt for hele 

prosjektet som de kunne oversende TL slik at TL kunne se om deres premisser kunne godtas.  Et slik 

forslag ble aldri mottatt.  TL tok Peggys forslag til kontrakt til Gullsmed og endret den til tre eiere av 

prosjektet, kontonummer påføres senere og hevet inntektsprosent for salg av sølv til 7,5%.  Om 
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Gullsmeden kunne godta en slik avtale ville 7,5% dele på tre bli like mye som 5% dele på to.  Et slik 

forslag til kontrakt ble ikke godt mottatt av Peggy og Mariann. 

Taternes Landsforening ønsket at 1/3 av eventuell fremtidig inntekt skulle gå tilbake til foreningen og 

dermed til folkegruppen.  Slik prosjektet står i dag er bunaden forankret hos to privatpersoner. 

TL mener fremdeles at prosjektet kan være godt og positivt for folkegruppen, men kan ikke være 

ansvarlig for et prosjekt TL ikke er medeier i.  Det ville også bli feil for våre medlemmer som på 

årsmøtet i 2020 ga utrykk for at bunaden burde forankres og eies av folkegruppen. Årsmøtet i 2021 

foreslo at TL laget sin egen bunad for folkegruppen. 

I stedet for å skape konflikt trakk TL seg fra prosjektet og inngikk avtale med Kulturrådet om 

overføring til Peggy og Mariann.   

 

 

 

 

 

 

 

 
    Referent: Lillan Støen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                       Odd M. Smerud                      Elisabeth Karlsen   
 

_______________________                         ________________________                  
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Taternes Landsforening  post@taterne.com   tlf. 99370875 / 92837014       
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