Ångermanlandshemslöjdsförbund
Verksamhetsplan 2022- 2023
Ångermanlands hemslöjdsförbunds verksamhetsplan utgår från SHR:s övergripande
verksamhetsinriktning och tar utgångspunkt i våra stadgar, hemslöjdens värdegrund samt
ändamålsparagrafen. Hållbarhetsmålen i Agenda 2030 ska genomsyra hela verksamheten inom
hemslöjdsområdet. Vi tar ställning för det handgjorda skapandet där hemslöjden ses som en
viktig inspirationskälla för en hållbar livsstil, konsumtion och mångfald. Ångermanlands
hemslöjdsförbund har till uppgift att vara sammanhållande/ företräda landskapets lokala
hemslöjdsföreningar, främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas samt
medverka till att hemslöjd och hantverk har en självklar plats i människor dagliga liv.

Verksamhetsinriktning
Utveckla medlemskapet och formerna för deltagande och aktiviteter
VAD

HUR

EFFEKTER

Utveckla medlemskapet
med att prova nya arbetsmetoder i
föreningslivet.

Dialog med medlemmarna.
Träffar, möten, föreningsdagar,
erfarenhetsutbyten. Info.

Aktivare föreningsliv för
medlemmarna.

Synliggöra hur Hemslöjden bidrar till att uppnå hållbarhetsmålen Agenda 2030
VAD

HUR

Främja ett levande kulturarv som
bevaras, används och utvecklas.
Hemslöjden ses som en viktig
inspirationskälla för en hållbar livsstil
och konsumtion.

Genom kurser, utställningar,
workshop, digitala och personliga
möten bidra med Hemslöjdens
kunskap och medvetehet om
hållbarhet, återbruk, naturmaterial
och reperation.

EFFEKTER
Ökade kunskaper om material,
tekniker och funktioner inom
hemslöjd, slöjd och hantverk som hålls
levande.

Nätverka
VAD

HUR

Utveckla samarbeten och samverkan
mellan hemslöjdsföreningarna och
andra relevanta organisationer som
stärker Hemslöjden och bidrar till att
nå nya målgrupper.

Delge/delta i aktiviteter digitalt och
fysiskt från lokal föreningarna men
även i andras regi.
Gemensamma föredrag/workshop
Marknadsföra verksamheten via
medier och möten så hemslöjden
syns och hörs.

EFFEKTER
Gemenskapskänsla för hemslöjden i
Västernorrland. Aktiva i medier så
hemslöjden syns och hörs.
Fler slöjdnätverk och ökat slöjdande.

Stärka och stödja barn- och ungdomsverksamheten
VAD

HUR

EFFEKTER

Uppmärksamma barns och ungas rätt
till kulturupplevelser och eget
skapande.

Stödja slöjklubbar.
Slöjddiplom, Slöjdstipendium
Slöjddagar för barn och ungdom.

Fler unga blir intresserade av slöjd och
hantverk.
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Jämställdhet/Mångfald
Ångermanlands hemslöjdsförbund arbetar för att genom slöjdaktiviter främja slöjd både för
män och kvinnor till våra verksamheter samt främja ett levande kulturarv som bevaras,
används och utvecklas samt tillvarata kulturell mångfald, där mångfald ses
som en styrka och resurs.

Hemslöjdens gemensamma värdegrund
Mission:
Hemslöjden tillvaratar, utvecklar och förnyar slöjden som kultur och näring.

Vision:

Slöjd ska ha en självklar plats i alla människors dagliga liv.

Kärnvärden/värderingar:

Hållbarhet, kunnighet, kreativitet, gränsöverskridande.

Vår gemensamma attityd:
Genuin, engagerad, generös.
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