Valberedningens förslag på ledamöter i Gotlands läns Hemslöjdsförbund för 2022.
Valberedningen har bestått av Anna-Lena Stolt, Susanne Bergström och Birgitta Nygren,
sammankallande. Vi har sammanträtt fysiskt vid två tillfällen och däremellan haft
mejlkontakt.
Valberedningen är helt enig om förslagen.
Gotlands läns hemslöjdsförbund är nybildat och styrelsen väljs för första gången. Vi har
beaktat de olika ledamöternas kompetens utifrån det förslag på arbetsuppgifter som åligger
styrelsen. Vi föreslår både helt nya ledamöter och några som ingått i tidigare styrelse. En
blandad åldersstruktur har också varit en målsättning.
För att uppfylla dessa mål föreslår vi en styrelse på nio (9) ledamöter. För att vara
beslutsmässig måste fem (5) ledamöter närvara på sammanträdena. Det är därför viktigt att
alla prioriterar styrelsemöten.
För att undvika att hela styrelsen byts ut samtidigt föreslår vi att fyra (4) ledamöter väljs på
två år och fyra (4) ledamöter på ett år. Därutöver väljs ordförande på ett år.

Till ordförande på ett år föreslår vi:
Sara Hultsten, Visby.
Sara har en lång erfarenhet av hemslöjdsrörelsen både lokalt och nationellt. Hon har under
flera år arbetat som föreningskonsulent och med hemslöjdens samlingar.
Sara valdes till ordförande första gången 2019. För oss i valberedningen är det viktigt att hon
får fortsatt förtroende.

Till ledamot på två år föreslår vi:
Britten Dahné, Visby
Även Britten valdes in i styrelsen 2019 och har haft ett stort ansvar för den praktiska
verksamheten. Att arrangera olika sorters slöjdaktiviteter är Britten proffs på och hon har
gjort det i många år. Britten har varit ledare i Gotlands läns hemslöjdsförenings Ungdomsting
och dess representant i styrelsen. Hon har varit slöjdklubbshandledare i Austre Slöjdklubb.
År 2012 utsågs hon till länets Inspiratör för barn och unga i samband med Hemslöjdens 100årsjubileum. Britten har en given plats i styrelsen tycker valberedningen.
Lena Ideström, Visby
Lena har sedan många år ingått i styrelsen för Gotlands läns Hemslöjdsförening, då som
representant för Gotlands museum. På museet är hon antikvarie och har ansvar för museets
samlingar på Magasin Wisborg där också Hemslöjdens samlingar är deponerade. Snart
avslutar hon sitt arbetsliv och har ”all” tid i världen att ta hand om Gotlands läns
Hemslöjdsförbunds arkiv. Valberedningen hoppas innerligt att hon väljs in i styrelsen.

Erika Åberg, Visby
Erika är för många av oss känd som författare till flera böcker, bland annat om stickning. Hon
är en uppskattad lärare och föreläsare inom textilområdet och hon är utbildad
hemslöjdskonsulent. Med de förmågorna ser vi att hon blir en bra tillgång i styrelsen och vi
hoppas att en plats i den blir hennes.
Sofie Olsson Dahl, Visby
Sofie blir yngst i styrelsen och det är just nu en stor merit. Hon har berättat att hon och
hennes mamma ofta pysslat/slöjdat tillsammans. Och visst minns vi det fantastiska
pappersklippet som finns på vårt Instagram. Det visar på hennes kunskap. Men det är
slöjden mellan generationer som vi hoppas hon vill förmedla samt inspirera unga vuxna till
slöjd och hantverk. Hon kommer att bli en mycket viktig styrelseledamot.

Till ledamot på ett år föreslår vi:
Gunilla Lagnesjö, Visby
Gunilla valdes in i den förra styrelsen 2020. På den korta tiden har hon utfört ett gediget
arbete med hemslöjdsföreningens organisation och ombildande till hemslöjdsförbund. Vi vet
att hon fortsatt behövs varför vi önskar att hon får ingå i kommande styrelse.
Carina Johansson, Visby
Carina är lektor vid institutionen för kulturantropologi och etnologi vid Campus Gotland.
Det är den kopplingen vi vet kommer att bli givande för styrelsearbetet. Likaväl som hennes
stora engagemang för slöjden, bland annat som medlem i Langska husets slöjdare när de var
aktiva. Carina kommer in i styrelsearbetet med nya krafter och nya kontakter.
Elfrida Nilsdotter Ahlby, Visby
Elfrida valdes in i hemslöjdens styrelse 2019. Hon har varit aktiv i Ungdomstinget och en
period även Ungdomstingets representant. Hon har en gedigen slöjd- och konstutbildning
och har undervisat i flera av slöjdens tekniker. Slöjden, liksom konsten, ligger nära hennes
hjärta. En plats i styrelsen vill vi vika för Elfrida.
Ruben Persson, Klintehamn
Ruben valdes in i hemslöjdsföreningens styrelse 2019. Han är en otroligt skicklig träslöjdare
och undervisar i träslöjd på Orionskolan. Han är en tillgång i planeringen av
kursverksamheten och med sina hårdslöjdskunskaper behöver han få en plats i styrelsen.

Till revisorer för 2 år föreslår vi:
Pernilla Kolmodin, Hörsne
Hans Klintbom, Västerhejde
Båda har tidigare varit revisorer i Gotlands läns hemslöjdsförening.

Till revisorssuppleant för 1 år föreslår vi:
Agneta Larsson, Visby
Agneta var tidigare revisorssuppleant i Gotlands läns hemslöjdsförening
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