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Verksamhetsplan 2021

Kommentarer

Föreningen vänder sig till slöjd-, hantverks- och
kulturintresserade i alla åldrar i hela länet.

Vi har
● Naturligtvis påverkats av coronapandemin även detta
verksamhetsår. Under vintern och våren var all verksamhet
digital. Under sommaren kunde vi träffas utomhus och under
hösten hade vi träffar med restriktioner i vår lokal och på
några andra platser.
● Vid verksamhetsårets slut 691 medlemmar (att jämföra med 686
medlemmar 2020 och 673 medlemmar 2019). Vi är fortsatt
mycket tacksamma över medlemslojaliteten denna märkliga tid.
● Under året fått 95 nya medlemmar.
● 86% vuxenmedlemmar, 7% familjemedlemskap, 1% barn, 3%
ungdom, 2% ständiga medlemmar samt 1%
organisation/företag.
● Medlemmar i länets alla kommuner.

Föreningen ska ha en mångsidig verksamhet för att främja,
utveckla och bevara slöjden.
Vi vill att alla människor ska upptäcka glädjen, nyttan och
skönheten i slöjden och att slöjd ska ha en självklar plats i alla
människors dagliga liv.
Vi vill på lokal nivå fortsätta utveckla Hemslöjden till en
jämställd, jämlik och tillgänglig organisation, där den som är
intresserad av handgjort skapande kan känna sig välkommen på
sina egna villkor.
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DEMOKRATISK BAS
Föreningen håller stämma senast den 31 mars.

FÖRENINGSADMINISTRATIV BAS
Ordförande väljs på föreningsstämman. Styrelsen utser inom sig
vice ordförande, kassör, vice kassör, sekreterare och vice
sekreterare.
Ansvarsområden som kursadministration, lokalansvar,
arkivansvar, programansvar och ansvar för kommunikation och
marknadsföring kan ligga inom eller utom styrelsen.
Styrelsen träffas minst tio gånger om året.
Ordförande och vice ordförande bildar ett arbetsutskott som
träffas mellan ordinarie möten för samordning och planering.

Vi har
● Hållit föreningsstämma digitalt via Zoom den 17 mars.
Vi har
Haft följande styrelsesammansättning under året:
●
○ Maria Holmerin Nord, ordförande (omval)
○ Lillemor Larsson Haga, vice ordförande
○ Britt-Marie Andersson, sekreterare
○ Olenka Lahovary Eriksson, vice sekreterare
○ Kristina Anderson, kassör
○ Ulla Brück, vice kassör, kursadministratör
○ Lena Månson, ledamot
○ Mattias Frihammar, ledamot
○ Gudrun Nilsson, ledamot
○ Carmen Rico Blomstrand, ledamot
○ Johanna Lantz, ledamot
● Haft Lena Hallerby och Doris Westerlund som representanter för
Region Stockholm i styrelsen.
● Haft vår kommunikationspraktikant Marit Engstedt adjungerad i
styrelsen.
● Haft tolv protokollförda sammanträden.
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●

●

●

LOKAL
Föreningens lokal på Drottningholmsvägen är vår bas.
Där har vi kansli, sammanträdesrum och förråd för
material och verktyg.
Lokalens tillgänglighet för personer med funktionsvariation är
inte den bästa, men vi förbättrar den gradvis så mycket vi kan
samt kompletterar med verksamhet i lokaler med god
tillgänglighet.

Tillsatt en arbetsgrupp bestående av Kristina Anderson, Lena
Månson och Carmen Rico Blomstrand för att förbereda
mottagandet av ett större arv efter Elisabet Råberger, Sigtuna.
Arvet ska användas till stipendier till ”personer intresserade av
handarbete och vävning”.
Fått två stora gåvor av broderigarn, broderier och redskap, den
ena från ett dödsbo och den andra från Stockholms sjukhem.
Lena Månson och Olenka Lahovary Eriksson lagt ner ett stort
arbete på att sortera allt material och sålt merparten vid tre
handarbetsloppisar under sommaren.
Diskuterat en förändring av rollfördelning och arbetsformer i
styrelsen för att avlasta ordförande och på sikt skapa
arbetsgrupper med plats för fler engagerade.

Vi har
● Under hösten haft ordinarie verksamhet i lokalen:
○ Måndagsöppet varannan vecka kl. 14-20
○ Onsdagscafé, handledarledda träffar med olika teman,
varannan vecka kl. 13-16
○ Slöjdklubben Korpen varannan lördag
○ Täljträff varannan tisdagskväll
○ Handsömnadsträff varannan onsdagskväll (ny verksamhet
från och med hösten)
○ Spinnträff en kväll i månaden
○ Tovningsträff en söndag i månaden (ny verksamhet från
och med hösten)
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●

VERKSAMHET
Verksamheten planeras för ett halvår i taget:
Detaljplanering för det närmaste kvartalet och
grovplanering för det nästkommande.

Prova-på-aktiviteter, kurser och medlemscirklar
Vi ordnar prova-på-aktiviteter och kurser för våra
medlemmar och andra intresserade. Medlemmar betalar
ett lägre pris.
Prova-på-aktiviteter och kurser ska vara självfinansierade.
Vi uppmuntrar våra medlemmar att starta och driva
medlemscirklar i olika ämnen och på olika platser.
I kursverksamheten samarbetar vi med SHR
(Hemslöjdens kurser) och Kulturens
bildningsverksamhet.

Haft en trasmattsväv uppsatt i vår stora vävstol, där intresserade
kan boka in sig.

Vi har
● Sökt och erhållit ett treårigt verksamhetsstöd (2020-2022) på
150 000 kronor per år från Region Stockholm.

Vi har
● Arrangerat
○ två workshopkvällar med Maximilian Neukäufler,
österrikisk träslöjdare, i oktober.
○ en tomteverkstad med Ante Myrlund en lördag i
december.
○ tre endagskurser och en tredagars kurs i halmslöjd på
Etnografiska museet i samarbete med
Världskulturmuseerna.
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Slöjdklubbar och andra aktiviteter för barn och familj
Slöjdklubben är Hemslöjdens barnverksamhet för åldrarna
7–12 år.

Dräktverksamheten
Vi fortsätter att förvalta föreningens kunskap om folk- och
bygdedräkter i Stockholms län.

Vi har
● Genom Stiftelsen kronprinsessan Margaretas minnesfond fått
finansiering av Slöjdklubben Korpen, som träffats i vår lokal vid
Thorildsplan. Under våren träffades Korpen tre gånger utomhus i
Rålambshovsparken (uppskjutna från hösten 2020) och under
hösten kunde Korpen träffas som vanligt vid fem tillfällen.
Handledare har varit Olenka Lahovary Eriksson och Carmen Rico
Blomstrand med Jenny Törngren och Maria Holmerin Nord som
inhoppare.
● Arrangerat Slöjdklubben Påfågeln i Upplands-Väsby genom ett
samarbete med Alternativ Kultur Blåbandsförening i
Upplands-Väsby och Fresta församling, som upplåter lokaler i
Bollstanäs församlingshem. Handledare har varit Anna Karin
Cedergren och Rolf Bromme har varit kursvärd.
● Arrangerat en drop-in-Slöjdklubb för alla åldrar på
Wira bruk helgen 21–22 augusti med Anna Karin Cedergren och
Carmen Rico Blomstrand som handledare.
● Arrangerat ett prova-på-slöjdtillfälle på Luma bibliotek i
Hammarby sjöstad i december. Eva Flodman och Carmen Rico
Blomstrand julpysslade med barn och föräldrar.
Vi har
● Haft kontakt med en del dräktintresserade, svarat på frågor
och hjälpt till med mönsterkopior.
● Arbetat med att samla de artiklar som vi skrivit om dräkt i
Handaslöjd 2011–2016 i ett särtryck, som ska trycks i 500
exemplar och finnas till försäljning i lokalen.
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Slöjdombud och utåtriktad verksamhet
Medlemmar som är engagerade i vår utåtriktade och
medlemsvärvande verksamhet kallas Slöjdombud.
Verksamheten har fyra spår:
●

●

●

●

Marknadsförare: För den som vill göra en insats på egen
hand och se till att Handaslöjd finns på biblioteket, i
portuppgången eller på jobbets anslagstavla.
Slöjdpatrull: Medlemmar som dyker upp i olika
sammanhang med egna slöjdprojekt samt informationsoch värvningsmaterial.
Inspiratör: Planerar och deltar i prova-på-aktiviteter,
där människor utan kostnad får prova någon teknik eller
bekanta sig med ett material.
Handledare: Planerar och leder
slöjdinspirationsworkshops i olika material och
tekniker, som vi säljer till företag och föreningar.

Vi har
● Funderat kring behovet av nyrekrytering och fortbildning
alltmedan verksamheten har stått på paus under året på grund av
pandemin. Vi menar att efterfrågan på utåtriktad verksamhet
kommer att öka när samhället öppnar igen, och det blir en
utmaning för föreningen att bjuda in medlemmarna till ett
fördjupat engagemang.
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Projekt
”En kvadratmeter lin” är ett rikstäckande projekt, som startades
av hemslöjdskonsulenterna i Västra Götaland 2020 och 2021
drevs som ett rikstäckande projekt mellan Hemslöjden,
hemslöjdskonsulenter, linodlarföreningar och andra
intressenter. Projektets syfte är att uppmuntra till linodling i
liten skala för att göra fler intresserade av linberedning och linet
som fiber. En nationell projektgrupp skrev nyhetsbrevunderlag
till lokala projektgrupper på länsnivå. Totalt deltog drygt 6 000
personer i projektet.

Övrig verksamhet

Vi har
●

●

●

Deltagit i projektgruppen i Stockholms län tillsammans med
länshemslöjdskonsulenterna, Föreningen för Svensk hemslöjd
och Linodlarföreningen Fransåker. Vi skickade ut cirka 1 400
fröpåsar, sex nyhetsbrev via e-post, arrangerat två webbinarier
och ett flertal beredningsträffar runt om i länet.
I samarbete med Linodlarföreningen Fransåker arrangerat en
beredningsträff i Rålambshovsparken den 10 oktober med drygt
30 deltagare.
Odlat fyra kvadratmeter lin i Stockholmsförorten Bagarmossen i
samarbete med Stockholms stads projektgrupp ”Levande
Stockholm”. Vi ryckte linet en regnig dag i augusti och frörepade
på Hemslöjdens dag i september. Lillemor Larsson Haga rötade
det hemma på tomten och vi hoppas kunna bereda det
tillsammans 2022.

Vi har
●

●

Firat World Wide Knit In Public lördag den 13 juni och
Världsbroderidagen den 30 juli i Rålambshovsparken med
picknick och handarbetsloppis.
Under hela året haft en utställningspresentation i monterskåp i
Stockholms sjukhems foajé. Utställningsgrupp har varit Olenka
Lahovary Eriksson, Lena Månson och Ante Myrlund.
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●
●

●
●

●

●
●
●
●
●

Utrustat ett demensboendet på Södermalm med en korg full
med slöjdade saker som hjälpmedel vid samtal.
Under våren och sommaren genomfört en medlemstävling med
tema Bokomslag. Första pris tilldelades Amanda Cardell,
Hägersten, andra pris Katarina Thurell, Gräddö.
Från juni till september haft handarbetscafé varannan
tisdagsförmiddag på restaurang Gubbhyllan på Skansen.
Deltagit i Skansens handarbetshelger fyra lördagar i september
och oktober med handarbetscafé och prova-på-slöjd med olika
teman vid restaurang Gubbhyllan.
Firat Hemslöjdens dag med tema ull och lin den 5 september på
Thorildsplan: Handarbetsloppis, frörepning av lin, handspinning
och öppet hus i vår lokal.
Samlat verksamhetsansvarig och slöjdhandledare till en
mitterminsträff i oktober.
Arrangerat 13 digitala Måndagssamtal inom en mängd olika,
slöjdrelaterade ämnen.
Arrangerat digitalt Måndagsöppet varannan vecka under
vintern och våren.
Arrangerat tre digitala origamicaféer med Miro Burman som
värd.
Med våra digitala arrangemang nått nya målgrupper långt
utanför länets gränser.
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SAMARBETEN
Vi ska hela tiden vara öppna för lokalmässiga och
arrangörsmässiga samarbeten med olika aktörer för att komma
ut på nya arenor och möta nya målgrupper.

Vi har
● Fortsatt vårt samarbete med Handla miljövänligt-gruppen i
Stockholmsavdelningen av Svenska naturskyddsföreningen,
arrangerat Caférep digitalt och på Viktor Rydbergsgymnasiet i
Stockholm samt deltagit i ett klimatevent hos ABF i Huddinge den
2 december.
● Fortsatt vårt samarbete med Vänföreningen för House of Culture i
Dar es-Salaam och Ngoma Africa Performing Arts i Morogoro,
Tanzania, kring projektet Craft for Democracy. Vi beviljades
såddprojektpengar från Svenska institutet och ansökte i år om
fortsatt projektstöd, vilket dock inte beviljades.
● Fortsatt vårt samarbete med Tensta konsthall och deltagit i
Konstverandan på Tensta konsthall under tio sommarveckor med
en slöjdhandledare. Uppdraget delades mellan Carmen Rico
Blomstrand och Maria Holmerin Nord.
● Fortsatt vårt samarbete kring kvinnoträffar på Akalla by
tillsammans med Kista Sportsclub, Refo och Hej Främling!.
Kvinnoträffarna har varit i gång sporadiskt under året. Suha Ayal
har varit handledare och Sahar Ayal volontär.
● Stöttat det lokala gemensamhetsprojektet “Sol i Solberga”.
● Påbörjat en fördjupad kontakt med Hemslöjdsföreningen i
Sörmland för kommande samarbeten.
● Fått kontakt med Elisabeth Asp, som var formgivare av
broderimönster åt föreningen på 1950-talet, och Kerstin Schmidt,
Fingerfärda, som har gett ut ett av Elisabeths Asps broderimönster
på nytt. Kanske kan vi hitta fler guldkorn i vårt arkiv?
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KOMMUNIKATION OCH MARKNADSFÖRING
Våra medlemmar är den ena viktiga målgruppen för vår
kommunikation. Kommunikationskanaler:
● Medlemstidningen Handaslöjd som kommer 4 gånger
om året (januari, april, augusti och oktober).
● E-postade Slöjdpuffar med senaste nytt ungefär en gång
i månaden (det är bara en medlem av tio vi inte når med
Slöjdpuffen).
Den andra viktiga målgruppen är potentiella, nya medlemmar
och andra intresserade. Vi vill värva nya medlemmar och på så
sätt bli en starkare organisation. Kommunikationskanaler:
● Vår webbplats hemslojden.org/stockholm, där vi
presenterar föreningen och lägger in alla
programpunkter i den digitala Slöjdkalendern.
● Vår Facebooksida www.facebook.com/SLHFsloejd där
vi berättar om vår verksamhet och lägger upp event för
våra aktiviteter.
● Anmälan av våra evenemang till olika gratiskalendarier
som Mitt i och Dagens Nyheter.
Våra egna hashtaggar är #hemslöjdenSthlm och #SLHFslöjd.

Vi har
●
●
●
●

●

Vid verksamhetsårets slut 2 100 följare på vår Facebooksida.
Startat en sluten Facebookgrupp för våra medlemmar.
Skickat ut tolv Slöjdpuffar under året.
Skickat fyra interna Slöjdpuffar till verksamhetsansvariga,
slöjdhandledare, Slöjdombud och andra engagerade medlemmar
med fördjupad information.
haft väldigt god hjälp i kommunikationsarbetet av Marit Engstedt,
som praktiskerar hos oss som en del av sina studier i sociala
medier på Jensen Yrkeshögskola.
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MILJÖ
Slöjd är lika med handens verk. Nu som förr utnyttjas
naturliga, förnyelsebara råmaterial. I allt vi företar oss gäller
resurssnålhet och återanvändning.
Vi vill lyfta fram slöjdens återbruksaspekt som en
motkraft till den konsumtionshets som
genomsyrar stora delar av vårt samhälle.

ÖVRIGT
Vi delar ut stipendiet ur Stiftelsen Jenny
Åkerström-Söderströms Fond till aktiva slöjdare/studenter
hemmahörande i länet.

Vi har
● Sett vårt samarbete med Svenska naturskyddsföreningen,
arrangemang av Caférep och deltagande i klimatevent hos ABF
som en del i vårt miljöarbete.
● Sett vårt deltagande i projektet “1 kvadratmeter lin” som en del i
vårt miljöarbete genom att uppmuntra till odling av inhemska
spånadsväxter.
Vi har
● Delat ut årets stipendium och skrivit om stipendiaterna i
Handaslöjd nr 2. Årets stipendiater var Evelina Björnqvist,
HDK-Valand, och Mariella Abrahamsson, Handarbetets vänners
högre textila utbildning. Stipendiesumman var totalt 15 000
kronor.

