Aktivitetsplan
2022 ÅRS AKTIVITETSPLANERING
Gotlands Läns Hemslöjdsförening från mars 2022 Gotlands Läns Hemslöjdsförbund

Inledning
Verksamhetsåren 2020 och 2021 har påverkats av den globala covid-19 pandemin som medför
restriktioner för att arrangera fysiska möten.
Coronapandemin har samtidigt medfört att styrelsen har kunnat fokusera på den centrala frågan om
revidering av stadgarna och förvaltningsfrågor och förberedelser för nystart efter pandemin. Under
2022 fortsätter arbetet med uppbyggnaden av det ideella förbundet för främjande och utförande av
mjuk- och hård slöjd med medlemmarna i centrum och i samverkan med andra föreningar.
Aktivitetsplanen utgår från verksamhetsplanen som fastställdes 2021-08-12. Aktivitetsplanen
uppdateras minst tvågånger per år inför höst- och vårsäsong.

Beslut
Aktivitetsplanen avser första halvåret 2022 och är fastställd vid styrelsemöte 2022-01-26.

Aktivitetsplan 2022
Medlemsaktiviteter
Mål:
-Främja slöjd i alla sammanhang
-Slöjda tillsammans i gemenskap för att lära och utvecklas
-Fler aktiva medlemmar
Det gör vi genom att:
Arrangera minst en aktivitet i månanden i form av medlemsträffar, seminarier och kurser. Dessa utgår
bland annat från traditionellt årligt stick- och täljgille, världssticksdagen, världsbroderidagen och
hemslöjdens dag.
Aktivitet

Beskrivning

Ansvar/samordning

Medlemskafé

En gång per vecka, söndag eftermiddag
januari till årsstämman. Digitalt eller i
lokalen beroende på
Folkhälsomyndighetens restriktioner.

Sara och Gunilla

Digital Schalutmaning via
Facebook

Inspiration till att sticka schalar.
Inlämnade bilder på alster kan vinna
bokpris.

Britten och Ulla Persson

Stick- och täljgille 2022 i
samverkan med
Gammelgarns socken

Inställt på grund av pandemin

Slöjda med Britten och
hennes vänner

Var annan vecka från det att
pandemirestriktionerna släpper.
Lustfylld småslöjd i Skaparum. Dag och
tid ej bestämd.

Britten m.fl

Kurser i samverkan med
studieförbundet
vuxenskolan

Sy kläder för hand (beslutad)

Styrelsen / Vuxenskolan

Göra bandgrind och väva band (under
planering)
(Mål två kurser per termin)
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Besök till utställningen
Djur och odjur

Gemensamt besök till museet för att titta
på utställningen Djur och odjur som är
ett resultat av Coronapandemin.
Arrangerad av konsulenterna

Styrelsen

Invigning av lokalen i
Gotland Kulturrum.
Speksrum 6, Visby.

I samverkan med övriga föreningar och
vuxenskolan

Lokalgruppen, Britten,
Ruben och Inger

Medlemsfest

Flagga för slöjden. Vårterminen
avrundas med fest.

Styrelsen

Program vid årsstämman

Samverkan med Vuxenskolan

Styrelsen / Gunilla

Medlemslotteri

Lotteri bland de medlemmar som deltar
på årsstämman.

Agneta

Textilfilmskväll med
Textil Gotland

Inbjudan från Textil Gotland till våra
medlemmar. Deltagande mot avgift.

Britten

Uppmärksamma
Världsstickdagen 8 juni.

Styrelsen

Uppmärksamma
Världsbroderidagen 30
juli.

I samverkan med Broderiakademien

Styrelsen

Skaparfestival på
Folkhögskolan i Hemse medverka

Inställt på grund av pandemin.

Arbetsgrupp för
aktiviteter för daglediga

Skapa grupp och beskriva utmaning och
uppgifter

Styrelsen / Britten

Arbetsgrupp för klimat,
miljö och hållbarhet

Skapa grupp och beskriva utmaning och
uppgifter

Styrelsen / Sara

Aktiva medlemmar

60 individuella medlemmar (20%) har
deltagit i någon aktivitet under första
halvåret.

Styrelsen

Öka antalet medlemmar med 15 stycken
(5%)
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Vi kommer uppmärksamma föreningens samling av modeller och annat kulturhistoriskt material,
liksom föreningens historia.
Aktivitet

Beskrivning

Ansvar/samordning

Arbetsgrupp för
samlingen

Skapa grupp och beskriva utmaning och
uppgifter

Styrelsen / Lena

Vi kommer presentera resultaten från den lokala och nationella medlemsdialog som genomförs 2021.
Förutsättningarna för verksamhet med barn och unga kommer undersökas och en ledarutbildning
planeras.
Aktivitet

Beskrivning

Ansvar/samordning

Arbetsgrupp för att
utveckla barn och unga
verksamhet

Skapa grupp och beskriva utmaning och
uppgifter.

Styrelsen

Mål att ha tillräckligt många ledare för
att starta slöjdgrupp våren 2023

Föreningens kommunikation och verksamhet via sociala medier kommer fortsätta.
Aktivitet

Beskrivning

Instagram

Ansvar/samordning
Britten

Ny Facebook-sida

Befintlig sida behöver avvecklas och ny
byggas upp där fler kan agera
administratörer och posta inlägg

Tidningsartikel i
lokaltidningen

Verka för minst ett reportage om
föreningen och den nya lokalen

Presentera förening och
lokal

Ta fram informationsmaterial

Styrelsen

Styrelsen
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Föreningsadministration
Mål:
-Hållbar föreningsverksamhet genom funktionella stadgar och utvecklade arbetsformer
-Hållbar lösning för lokal för föreningsaktiviteter och förvaring av material och inventarier
-Dela ut Ella Skoglunds modellstipendium

Aktivitet

Beskrivning

Ansvar/samordning

Årsstämma

Arrangera och genomföra årsstämma.

Ordföranden och styrelse

Presentera Medlemsdialog som
genomfördes 2021.
Konstituerande möte för ny styrelse
Lokal

Utveckla samverkan och teckna kontrakt
med Studieförbundet Vuxenskolan

Lokalgrupp Britten,
Inger, Ruben

Iordningställande av lokalen
Bibliotek

Uppordning och komplettering av
biblioteket

Inger

Ella Skoglunds
modellstipendium

Skapa arbetsgrupp efter årsstämman för
att förbereda utdelningen 2023.

Styrelsen
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