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Verksamhetsberättelse                       

 

 

 

 

Styrelsen för Ångermanlands hemslöjdsförbund får härmed avge följande  

berättelse över verksamheten under år 2022.  

 

 

Styrelse: 

Ordförande  Christina Hemström  

Vice ordförande: Ulla Grundberg Larsson   

Sekreterare  Ylva Bergstedt Johansson 

Kassör  Kerstin Rehnberg  

Ledamöter  Ingrid Eklund 

Anette Bodin 

Julia Dahlgren Solberg 
 

Annika Sahlin 

Bettan Edberg 

Lena Westin 

Anneli Nowen 

Bodil Tjäder 

 

 

Revisorer 

Ordinarie  Anders Boström  

  Kerstin Sundqvist  

 

Suppleanter  Mona Könberg  

  Sigrid Lidfors   

 

 

 

Valberedning Catta Nordensson Hallén, Örnsköldsvik 

Birgit Eldrot, Härnösand 

Martha Carlsson, Sollefteå



 

 

Ångermanlands hemslöjdsförbund  
Ångermanlands hemslöjdsförbund är en landskapsförening ansluten till Svenska 

Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund (SHR). Härnösands Hemslöjdsförening, Sollefteå 

Hemslöjdsförening och Örnsköldsvik Hemslöjdsförening är lokalföreningar i Ångermanlands 

hemslöjdsförbund. SHR:s vision är att slöjd ska ha en självklar plats i alla människors dagliga 

liv, där föreningarna tillvaratar, utvecklar och förnyar slöjden som kultur och näring. 

Värderingarna är hållbarhet, kunnighet, kreativitet och gränsöverskridande.  Med 

utgångspunkt från SHR:s kärnvärden arbetar vi efter vår verksamhetsinriktning där 

Medlemskap, Hållbarhetsmålen Agenda 2030, Slöjd för barn och unga samt nätverka med 

andra i samhället är i fokus. 

Medlemsregistret sköts av representanter i varje lokal hemslöjdsförening. 

2022-12-31 fanns 610 betalande medlemmar i Ångermanlands hemslöjdsförbund.  

Årsavisering av medlemsavgifter görs centralt av SHR.  

 

Möten 2022 

År 2022 har det varit både digitala och fysiska möten. Styrelsen har under verksamhetsåret 

haft 7 protokollförda styrelsemöten (20/1, 8/3, 11/4, 13/6, 31/8, 3/10, 8/12) samt  

förbundsstämma den 9/4 i Härnösand. Vid förbundets styrelsemöten har de lokala 

hemslöjdsföreningarna delgivit varandra sina aktiviteter samt information från 

hemslöjdskonsulenter, SHR och samarbetande föreningar. Ordförande och styrelseledamöter 

har även deltagit i SHR:s möten, Sätergläntans möten, Webbinarium om barn och unga samt 

Regionens ”Klusterdialog” inför region Västernorrlands nya kulturplan. 

 

9/4 Förbundsårsstämma 

Ångermanlands hemslöjdsförbunds årsmöte 2022 hölls på Murberget i Härnösand. 

Ordförande på mötet var Lillemor Eliasson och sekreterare Ylva Bergstedt Johansson.  

Till justerare valdes Annika Sahlin och Ingrid Eklund.  

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret. Mötet bestämde att 

årsavgiften för nästkommande räkenskapsår förblir oförändrad 5 kr/medlem. 

Christina Hemström, Härnösand, ordförande omval 1 år, Kerstin Rehnberg, kassör, 

Härnösand, omval 1 år. Ylva Bergstedt Johansson, Sollefteå nyval 2 år.  

Följande ledamöter omvaldes i 2 år. Ingrid Eklund, Sollefteå och Ulla Grundberg Larsson, 

Örnsköldsvik. Nyval 2 år Julia Dahlgren Solberg, Härnösand och Anette Bodin, 

Örnsköldsvik. Suppleanter omval 2 år Lena Westin, Örnsköldsvik, Annika Sahlin, Härnösand 

och Bettan Edberg, Örnsköldsvik. Till revisorer på 1 år omvaldes Anders Boström och nyval 

Kerstin Sundqvist. Till revisorssuppleanter nyval 1 år valdes Mona Könberg, Sollefteå och 

Sigrid Lidfors, Sollefteå. Lillemor Eliasson avtackades för sin insats i förbundet.   

 

Christina Hemström valdes att representera vid SHR:s stämmor/möten.  

Till valberedning på 1 år omvaldes Birgit Eldroth, Härnösand och Marta Karlsson, Sollefteå.  

Cattarina Nordensson Hallén valdes senare på ett styrelsemöte i Örnsköldsvik. 
 

11/4 Konstituerande möte, digitalt  

Styrelsen beslöt att bekräfta valen vid årsstämman. Ylva Bergstedt Johansson blev utsedd till 

sekreterare och Annika Sahlin till vice sekreterare. Christina Hemström och Kerstin 

Rehnberg valdes var för sig att teckna Ångermanlands Hemslöjdsförbunds firma. 
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Övriga möten/webbinarier som styrelsen deltagit i. 
 

12/3 SHR:s digitala ordförandemöte.  
Information från medlemsundersökningen 2022. Från resultatet visade att var femte medlem 

har varit medlem i över 25 år. - 96 % av medlemmarna tycker det är viktigt att stödja 

hemslöjden. Hemslöjdskonsulent Joakim Lilja berättade om skogens outnyttjade slöjd- och 

hantverkspotential.  
 

6/12 webbinarium ”barnkultur och barnverksamhet för föreningar”. 

Det var en satsning initierad av SHR med finansiering från Kulturrådet. Innehåll 

föreläsningar av personer som arbetar med barn- och ungdomsverksamhet inom 

föreningslivet samt handfasta tips på hur du kan arbeta med denna målgrupp.  

 

1kvm lin 
1 KVM LIN var ett nordiskt projekt med syfte att sprida kunskap om linet – odling, beredning 

och slöjd av lin. Alla kan odla lin på en kvadratmeter.  

Förbundet deltog i projektet 1 kvm lin och köpte in och förmedlade linfrö till 

lokalföreningarna som förmedlade frö till intresserade linodlare i Ångermanland.  

Bland linodlarna var det många som ännu ej var medlemmar i Hemslöjdsföreningarna. 

Under hela projektet ”1 kvm lin” användes digital kommunikation via epost, sociala medier 

och webbsidor. I Sollefteå deltog 6 deltagare, Örnsköldsvik 27 och i Härnösand 60 deltagare. 

I projektet erbjöd SHR deltagarna att delta i olika webbinarium  ”Tips för lyckad linsådd” 

(12/4), Nordiskt webbinarium om lin (19/9 och  ”om linrötning” (5/10). 8 linbrev från SHR 

skickades ut via e-post till deltagarna. 
 

Hemslöjdens dag 3/9 
Hemslöjdens dag hade ”prova på” som tema. 

I lokalföreningarna anordnades prova på aktiviteter på Ödbergska gården, Örnsköldsvik, 

Hembygdsgården Ådalsbyn i Sollefteå och vid Restore återbruksgalleria Härnösand.  

 

Folkdräkt Ångermanland 
Förbundet beviljades projektmedel på 50.000 kr från Nämnden för Hemslöjdsfrågor 

till en förstudie att tillgängliggöra kunskap om Ångermanlands folkdräkter.  

Arbetsgruppen ”Folkdräkt Ångermanland” bestod av Bettan Edberg, Örnsköldsvik, Ylva 

Bergstedt Johansson, Sollefteå, Christina Hemström, Härnösand och Marie Petterson, 

Härnösand. Tommy Edlund från Ångermanlands hembygdsförbund var delaktig i 

informationen i studien. En slutrapport med bilder skickades till Nämnden för 

hemslöjdsfrågor 1/11. Rapporten godkändes och sammanställningen trycktes upp i färg.  

Förbundet har även haft zoomdialog med Sörmlands hemslöjdsförbund som planerar ett 

folkdräktsprojekt. 

Styrelsen beslutade att fortsätta driva projekt Folkdräkt med fler samarbetspartners som 

svenska ungdomsringen, hembygdsförbundet mfl. Projektgruppen utökas med flera 

deltagare. 

 

Kurser/Föreläsningar 
De digitala zoomföreläsningarna lockade många digitala besökare. 

Stickhelgen med Karin Kahnlund var ett samarbete mellan hemslöjdskonsulent Anna 

Zetterlund och Sollefteå Hemslöjdsförening som skötte det praktiska arbetet. 

Stickkurserna anordnades med bra teknik där olika moment visades på storbildsskärm samt 

att medhjälpare som kunde teknikerna cirkulerade runt och hjälpte kursdeltagarna. 

60 personer deltog på Märta Stina stickningen och ca 30 på tvåändstickningen. 
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 15/2 Folkdräkt i Ångermanland, digital zoom föreläsning  

 Föreläsare: Marie Pettersson, dräktskräddare,  
 

 3/3 Hantverk och välbefinnande, digital zoomföreläsning 

 Föreläsare Lotta Persson, Rara Nystan,  
 

9/4 Märta Stina Stickning, Västernorrlands museum, Härnösand 

Föreläsare och kursledare: Karin Kahnlund 
 

10/4 Tvåändstickning, Västernorrlands museum, Härnösand 

Föreläsare och kursledare: Karin Kahnlund 

 

Verksamheter i lokalföreningarna i Ångermanland 

Härnösands Hemslöjdsförening:  

Härnösands hemslöjdsförening har under verksamhetsåret haft aktiviteter både digitalt via 

zoom och fysiskt. Kontinuerligt under året har Synålens vänner samlats måndagar 13-15 i 

Studieförbundet Vuxenskolans lokaler för att handarbeta, fika och umgås. Föreningen har 

anordnat hemslöjdsjuntor/träffar samt kurser på flertalet olika ställen och i samarbete med 

flera olika aktörer. ex Re:store Återbruksbutik och då valt hållbart slöjdande med återbruk. 

Detta faller inom ramarna för verksamhetsplanen 2022-2023, liksom de 2 träffar/kurser vi 

haft i Visible Mending. Hemslöjdsjuntor har varit i butik Rara Nystan med temat Sticka för 

fred samt på Engströms med nybörjarstickning och Eva Norberg från Sticklust har 

tillhandahållit garn för inköp. Under hösten har ett samarbete med hemslöjdskonsulenterna 

pågått, dels kring Anundsjösöm med flera träffar på Murberget samt täljkurs med Rasmus 

Vik i Slöjdverkstan.  
 

Kurser i vävning i samarbete med Härnösands vävstuga har genomförts. Föreläsning i 

mosaikvirkning med Martin Upnorth samt efterföljande workshop lockade många deltagare. 

Smygmaskvirkning var ett av teman på de digitala hemslöjdsjuntorna via zoom. Årsmötet 

2022 anordnades digitalt, och vi fick lyssna till Lars Wahlström från Oknytt, som även kan 

höras i podden ”När man talar om trollen”. I juni besöktes Brynge kulturcentrum och Lisbeth 

Vestin lärde oss om linberedning, som en del i projektet 1 kvadratmeter lin, som fortgått även 

detta år med utskick av linfrö för sådd.  
 

På världstickdagen i Domkyrkoparken tillkännagavs vinnarna av Sticktävlingen ”sticka 

Härnösands vante eller mössa” 1.a pris erhöll Mona Bergman som hade inspirerats av 

järngrindarna på gamla kyrkogården i Härnösand. Vinnarbidragens mönster sammanställdes 

till ett häfte som nu finns att köpa för 50 kronor. Världsbroderidagen firades vid Prästgården 

på Murberget. Under sommaren anordnades Broderi vid havet på Villa Fridhem med 

kursledare Britten Dahne. Under hösten var det uppskattade workshop i skarvsöm och 

retrobroderi. I september gjordes en dagsresa med buss till Umeå och Sy- och 

Hantverksfestivalen. Bussresan till Jamtli julmarknad i Östersund fick ställas in på grund av 

för få anmälda. I december anordnades ”Julgröten” och tillverkning av juldekorationer i 

återbrukat papper. Föreningen har under hösten 2022 även skaffat Swish, för att underlätta 

betalning för kurser och försäljning av material. 

 

Örnsköldsviks Hemslöjdsförening:  

Vävgruppen för 2022 har bestått av Britt-Marie Olsson, Britt Forsberg samt Kaija Orava. 

Britt Marie Olsson avgick inför höstterminen. Gruppen har handlett föreningens medlemmar 

i vävning på Ödbergska huset. Samarbetet med Örnsköldsviks Folkhögskola och kursen 

Världens Kvinnor har fortsatt hela 2022. En stickhelg tillsammans med Maria Gustavsson 

genomfördes i mars. För andra året i rad har vi deltagit i och arrangerat det landsomfattande 
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projektet 1 kvm lin. Från Örnsköldsvik med omnejd deltog 27 linodlare. I maj åkte vi på en 

dagsresa i ”Nätterlunds spår”. En stor del av sommaren stod Vävstugan för kaffeserveringen 

åt Ödbergska Sällskapet. Temat för Hemslöjdens dag 2022 var Görandet. Aktiviteterna 

bestod av tygtryck, broderi, luffarslöjd, stickning samt täljning. Utomhus firades samtidigt 

Trasmattans Dag.  I september gjordes en dagsresa till Umeå och Sy- och Hantverksfestivalen 

samt besökte den stora utställningen över Stig Lindberg på Gammlia. 
 

Under hösten har vi i samarbete med Nina Tenskog på museét tagit fram utställningen 

”Närskapat- med händerna formar vi framtiden”. 24 november – 11 februari 2023. Ulla S 

Persson föreläste över ämnet ”Vad gör slöjden med människan”.  

Andra arrangemang har varit nåltovning med Emma Abrahamsson, textiltrtyck med Catta 

Nordensson Hallen, brodera med trådrikt, Örnsköldsviks museum samt täljning under 

ledning av Jan Dufva. Julfest på Frälsningsarmén avslutade hemslöjdsåret. 
 

Föreningen har under året samverkat med Johan Ödbergsällskapet, Studieförbundet Bilda, 

Örnsköldsviks Folkhögskola, Sliperiet samt Örnsköldsviks Museum och Konsthall. 

 

Sollefteå Hemslöjdsförening:   

Sollefteå Hemslöjdsförening har under 2022 genomfört verksamhet i vävstugan med olika 

typer av vävar. Slöjdkvällar har skett en kväll per månad där var och en tar med sig vad den 

för tillfället slöjdar med. Kvällarna har givit inspiration och goda samtal om olika 

hantverksinriktningar. En populär kurs i spånad genomfördes under en dag i maj hos Eija på 

Norrfrid i en fantastisk miljö och god förplägnad. Lillemor Elfgren från Limmodesign hade 

med sig ett helt lass med spinnrockar och lärde kursdeltagarna hur de skall spinna både med 

lin och ull. Två kurser i lappteknik, en under vår och sedan en under hösten fick deltagarna 

lära sig grunderna i tekniken samt lära sig hantera hjälpmedel som rullkniv och linjal.  

Några olika slag av förvaring och löpare provades och gav mersmak att fortsätta sy 

lapptäcken. En dagskurs i trådslöjd/luffarslöjd genomfördes under våren på 

hembygdsgården Ådalsbyn. 
 

”Sollefteåtapeten” har vuxit och är nu 36 meter broderi. Den har under året varit efterfrågad 

för att beskådas men också för att få en berättelse hur det började och om arbetet framåt. 

Diskussioner har startat hur vi går vidare, kanske en bok eller en årskalender. Föreningen har 

haft mycket förfrågningar och kontakter runt om i landet och i några fall utomlands 

angående dräkter. Vi har kunnat serva med visst material och mönster. Ytterligare material 

från museets dräktverksamhet har kommit till Sollefteå, bla mönster. 
 

Under en skön vårdag tog vi hand om det lin som medlemmarna har odlat under projektet 

 ”1 km lin”. Vi använde hembygdsgårdens gamla redskap och fick fram lite olika resultat 

beroende på odling och rötningens olika inverkan. Under samma dag passade vi på att 

växtfärga med lökskal och gurkmeja på olika nyanser av vitt-grått ullgarn, vilket härligt 

resultat. Världsstickdagen firades med många stickerskor och medhavda kaffekorgar på 

Ådalsbyns dansbana. En del fick även lära sig Märtastinastickning under dagen. 

Världsbroderidagen satt vi ute och broderade grannlåts broscher på vadmal. 

Under Hemslöjdens dag träffades vi och våt tovade kulor i varierande storlek. Dessa kulor 

blev pyntade med broderier och pärlor till härliga julgranskulor under en kväll i december. 
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Ekonomi 

Förbundets räkenskaper presenteras i särskild bilaga.  

 

Härnösand 2023-02-16 

 

 

 

 

 

 

Christina Hemström   Ulla Grundberg Larsson 

Ordförande    Vice ordförande 

 

 
Ylva Bergstedt Johansson  Kerstin Rehnberg 

Sekreterare    Kassör 

 

 
Anette Bodin   Ingrid Eklund 

Ledamot    Ledamot 
 
 

Julia Dahlgren Solberg  

Ledamot  


