STOCKHOLMS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENING
VERKSAMHETSPLAN 2022
Bilaga 3a

Verksamhetsplan
Särskilda mål för 2022
Föreningen vänder sig till slöjd-, hantverks- och kulturintresserade i alla åldrar i
hela länet.
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.
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 10 gånger om året.
Ordförande och vice ordförande bildar ett arbetsutskott som träffas mellan
ordinarie möten för samordning och planering.

Vi ska
• Ta fram en dokumenthanteringsplan för föreningen.
• Redovisa verksamhetsstöd för 2021 till Region Stockholm.
• Ansöka om verksamhetsstöd för 2023–2025.
• Fortsätta den påbörjade översynen av rollfördelning och
arbetsformer i styrelsen.
• Utarbeta formerna för utdelande av medel ur Elisabet
Råbergers fond för personer intresserade av vävning och
handarbete.
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•

Skapa en ny arkivgrupp och undersöka möjligheten att ta
fram och marknadsföra mönster (stickning och broderi) ur
vårt arkiv.

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

Vi ska
• Söka samarbeten med våra medlemsföreningar och andra
aktörer för att nå ut med verksamhet utanför Stockholms
stad.
• Uppmuntra medlemmar att engagera sig i lokalgrupper
hemma där de bor.

Prova-på-aktiviteter, kurser och medlemscirklar
Vi ordnar prova-på-aktiviteter och kurser för våra medlemmar och andra
intresserade. Medlemmar betalar ett lägre pris.

Vi ska
• Formulera vår värdegrund och vad vi anser vara Hemslöjdens
pedagogik.
• Skapa en arbetsgrupp för kursplanering och -administration.

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 med
Kulturens bildningsförbund.
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Slöjdklubbar och andra aktiviteter för barn och familj
Slöjdklubben är Hemslöjdens barnverksamhet från 7 år.

Vi ska
• Ordna Slöjdklubben Korpen i vår lokal och Slöjdklubben
Påfågeln i Bollstanäs församlingshem i Upplands-Väsby. Den
senare drivs i samarbete med Alternativ Kultur
Blåbandsförening i Upplands-Väsby och Fresta församling.
• Vara medarrangör till Slöjdklubben Bokfinken i Sollentuna.
• Om vi får medel från Kronprinsessan Margaretas minnesfond
undersöka möjligheten att starta åtminstone en Slöjdklubb
till.
• Genomföra Slöjdklubb för hela familjen på Wira bruk en helg
i augusti.
• Genomföra prova-på-slöjd på Luma bibliotek i Hammarby
sjöstad cirka en gång i månaden.
• Erbjuda slöjdhandledare som är medlemmar i föreningen
lånematerial för Slöjdklubb och andra prova-påslöjdstillfällen.
• Rekrytera fler slöjdhandledare och intresserade medlemmar
som vill engagera sig i slöjdaktiviteter för barn/familjer.
• Erbjuda betald Slöjdhandledarutbildning för några
intresserade medlemmar mot att de arbetar i föreningen
under en viss tid framöver.
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Dräktverksamheten
Vi fortsätter att förvalta föreningens kunskap om folk- och bygdedräkter i
Stockholms län.

Vi ska
• Fortsätta förvalta föreningens dräktarkiv och studiesamling
av folk- och bygdedräkter.
• Samla de artiklar som vi skrivit om dräkt i Handaslöjd 2011–
2016 i ett särtryck, som trycks i 500 exemplar och finns till
försäljning i lokalen.
• Delta i Stockholms dräktråds träffar. Styrelsens representant
är Lillemor Larsson-Haga.

Slöjdombud och utåtriktad verksamhet
Alla medlemmar som är engagerade i vår utåtriktade och medlemsvärvande
verksamhet kallas Slöjdombud. Verksamheten har fyra spår:

Vi ska
• Satsa på nyrekrytering av Slöjdombud.
• Återuppta regelbundna Slöjdombudsträffar med planering,
utvärdering och fortbildning.
• Delta i utåtriktade aktiviteter och aktivt söka efter fler
sådana sammanhang.
• Testa om biblioteken i länet är beredda att betala för provapå-slöjdstillfällen genom ett specialriktat erbjudande
(fortsättning på biblioteksturnéprojektet 2019).
• Bjuda in studenter på konst- och hantverksutbildningar i
länet till en informationskväll om föreningen och möjligheten
att vara handledare (fortsättning på biblioteksturnéprojektet
2019).
• Årstidsförändra vår monterutställning i foajén till Stockholms
sjukhem.

•

Marknadsförare: För den som vill göra en insats på egen hand och se till
att Handaslöjd och Slöjdmenyn finns på biblioteket, i portuppgången eller
på jobbets anslagstavla.

•

Slöjdpatrull: Medlemmar som dyker upp i olika sammanhang med egna
slöjdprojekt samt informations- och 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.
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Övrig verksamhet

Vi ska
• Bjuda in alla intresserade att sticka Vintervanten 2022,
formgiven av Marit Engstedt utifrån korsstygnsmönster på
Botkyrkadräktens herrskjorta.
• Under sommaren genomföra en broderitävling för
medlemmar på temat Vad är hemslöjd för dig?
• Fortsätta ordna ordinarie verksamhet i vår lokal
(Måndagsöppet, onsdagscaféer, spinn- , tälj-, handsömnadsoch tovningsträffar med mera)
• Ordna andra programpunkter som föredrag, studiebesök,
museivisningar och resor på egen hand eller i samarbete
med andra.
• Fira World Wide Knit In Public i Rålambshovsparken lördag
den 11 juni och Världsbroderidagen lördag den 30 juli.
• Ordna mitterminsträffar och terminsavslutningar för alla
ideellt arbetande i föreningen.
• Delta i Hemslöjdens dag 3 september.

SAMARBETEN
Vi vill arbeta för mer kontakt och fler samarbeten inom länets slöjdvärld.
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 ska
• Fortsätta våra samarbeten med:
o Tensta konsthall (Konstverandan)
o Alternativ Kultur Blåbandsförening i Upplands-Väsby
(Slöjdklubben Påfågeln)
o Fresta församling (Slöjdklubben Påfågeln)
o Luma bibliotek (prova-på-slöjd)
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o

•

•

Handla miljövänligt-gruppen i Stockholmskretsen av
Svenska naturskyddsföreningen (CaféRep och lappaoch-laga-verkstäder)
o Refo (Caférep, kvinnoträffar i Akalla by)
o Sörmlands Konst- och Hantverksförening i Hölö
(medarrangör)
o 125 Kvadrat (föreläsningskvällar SoFo Nights)
o Akalla by/Kista SC (kvinnoträffar och
handarbetscafé)
o Världskulturmuseerna i Stockholm (kurs- och
evenemangssamarbeten)
Etablera samarbete med Hemslöjdens länsföreningar kring
Mälaren, till att börja med med Hemslöjdsföreningen
Sörmland.
Söka projektstöd från Svenska institutet för projektet ”Craft
for democracy” i samarbete med Vänföreningen för House
of Culture in Dar es Salaam och Ngoma Africa Performing
Arts Company. Slöjd och hantverk i Tanzania är traditionellt
manliga områden, så projektet är inriktad på att stärka barns
och kvinnors slöjdande.
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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
(vi har e-postadresser till mer än fyra femtedelar av våra medlemmar).

•

E-postade Interna Slöjdpuffar till verksamhetsansvariga, slöjdhandledare,
Slöjdombud och andra engagerade medlemmar.

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 facebook.com/SLHFsloejd, där vi puffar för föreningens
verksamhet, berättar om roliga saker vi har gjort och tipsar om annat
slöjdrelaterat.

•

Vårt Instagramkonto hemslöjden_stockholm, där vi inspirerar i bild och
lyfter fram medlemmar som Veckans slöjdare.

•

Kvartalsaffischen ”Slöjdmenyn” i A4-format med kommande evenemang.

•

Visitkort i bokmärkesformat med föreningens kontaktuppgifter.

•

Utlägg av Handaslöjd, Slöjdmenyn och bokmärket på offentliga platser
som bibliotek, kulturhus etc.

•

Anmälan av våra evenemang till olika gratiskalendarier som Mitt i och
Dagens Nyheter.

Vi ska
• Skapa en kommunikationsgrupp och fortsätta finslipa vår
kommunikationsplan.
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HÅLLBARHET
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.
Hållbarhetsfrågan är för närvarande prioriterad i hela Hemslöjden.

ÖVRIGT
Vi delar ut stipendiet ur Stiftelsen Jenny Åkerström-Söderströms Fond.

Vi ska
• Genom vårt samarbete med bland annat Sveriges
Naturskyddsförening inspirera och utbilda i materialvård
och återbruk.
• Lyfta fram återbruk i vår kursverksamhet.
• Koppla vår verksamhetsplan till Agenda 2030-målen.

