
 

 

Verksamhetsberättelse för Sollefteå 

Hemslöjdsförening ideell 2019 

 
 

Styrelsens sammansättning: 

ordförande  Ingrid Eklund 

vice ordförande Pia Hedberg 

kassör  Bodil Tjäder 

sekreterare  Ylva Bergstedt Johansson 

vävstugeansv Britta Vestin 

ledamot  Rut Synnes 

ledamot  Gun-Britt Olsson 

ersättare  Barbro Jansson 

ersättare  Sandra Gybo 

Arbetsutskott: ordförande, kassör och sekreterare 

webbansvarig Sandra Gybo 

GDPR-ansvariga Ingrid Eklund och Bodil Tjäder 
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Revisorer:   Barbro Andersson och Karl-Gustav Ström 



Valberedning:  Martha Carlsson sammankallande, Veronika Falk Nilsson och Marie-

   Louise Lundgren 

ÅHFs valbered.: Martha Carlsson 

 

 

Antal medlemmar 75 stycken den 31 december 2019 

Årsmöte: 21/3 

Styrelsemöten: 2/4, 2/5, 17/6, 22/8, 10/10 samt 9/12 

Medlemsmöten: 24/10 med tema Tambursöm och julkort. 

 

Förvaltningsberättelse: 

I Ångermanlands Hemslöjds AB likvidation tilldelades Sollefteå Hemslöjdsförening 

ideell i juni 2019 kronor 102 780:57. Ett tillskott som gör att vi får ett utrymme att 

utveckla vår verksamhet. 

Vårt lager med garner och pågående vävar har inventerats vilket medför en viss 

nedskrivning. 

Under året har en del nya verksamheter/studiecirklar startats upp vilket ger en 

framtidstro för föreningen. Med uppstart av nya och fler verksamheter inom 

slöjdområdet är förhoppningen att vi ska kunna locka och rekrytera nya medlemmar. 

 

 

Kamratcirklar: Vävning, Broderi, Lappteknik och slöjdtekniker. 

 

Studiebesök/resor: 7/5 åkte ett antal medlemmar till Strömsunds Vävstuga för att 

inhämta inspiration och idéer till vår egen verksamhet. På vägen fick vi även glädjen av 

att beskåda den fridlysta Nipsippan. 

Under hösten har Barbro Jansson och Britta Vestin på egen bekostnad deltagit i resa 

till Estland för att titta på hantverk. Britta Vestin, Maj Nordin och Christina Bystedt 

har deltagit i resa anordnad av ÅHF till Norrbotten. 

 

VERKSAMHET: 
Vävstugans verksamhet har drivits runt av eldsjälarna Britta Vestin, Barbro Jansson, 

Anita Leiknes och Bodil Tjäder. De har planerat för nya vävar efter önskemål, köpt 

hem materiel samt satt upp vävar. Det har varit något färre vävare i jämförelse med 

tidigare år. Tack vare Veronikas Falk Nilsson genomförande av Vävkvällar har några 

nya vävare tillkommit. En genomgripande organisering av vävmateriel har genomförts 

under året. 

Via Hemslöjdskonsulent Anna Zetterlund kom ett önskemål från scenograf Tove 

Berglund vid Norrdans att hemslöjdsföreningarna i länet skulle väva en matta med 

tema återbruk att användas i en kommande föreställning med Norrdans. Mattan är 

vävd av Barbro Jansson och levereras i början av 2020. 
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Handarbetscaféer har genomförts 28/1, 25/2, 25/3, 30/9, 28/10 och 25/11 med 

skiftande antal deltagare. Vissa av dagarna har det erbjudits program som 

pälssömnad, broderivisning m.m. 

 

Brodericirklar har genomförts 28/1, 26/2, 27/3, 29/4 och 20/5. Var och en har tagit 

med sig sitt broderi och delgett övriga sitt projekt med olika sömnadssätt m.m. 

 

Lappteknikscirkel har genomförts 7/1, 11/2, 11/3, 8/4 samt 20/5. I cirkeln har 

deltagit både nybörjare och vana sömmare. Var och en tar med sig materiel och 

symaskin utifrån vars och ens behov. Vi hjälps åt med olika tips och trix för att 

komma vidare i ”Lapptäckshäxors” värld. 

Under hösten slogs Broderi och Lapptäckescirklarna ihop till Slöjdkvällar och 

genomfördes 26/8, 9/9, 23/9, 7/10, 21/10, 4/11, 18/11 och 2/12. Kvällar med olika 

slöjdtekniker som vi alla blev inspirerade av. 

 

Tapetgruppen består av ett antal broderikunniga medlemmar som har Sollefteå som 

tema. Gruppen startade i november 2017 och träffas sedan dess, några timmar en 

gång i månaden. Första gången delar av tapeten visades var på Världsbroderidagen 

2019 som avhölls på Ådalsbyn, därefter på Västernorrlandsmuséet i Härnösand 10/8 

på Hembygdens dag och nu senast på Öppet hus 16/11 på Vävstugan. 

 

Världsbroderidagen 30/7 var vi på Ådalsbyn med våra broderier, både pågående och 

färdigställda. En del besökare hade hörsammat vår inbjudan och besökte oss och gav 

trivsamma samtal. 

 

Hemslöjdens dag 7/9 firades även detta på Ådalsbyn under temat återbruk. Vi 

förevisade Sashiko och hur vi kan laga kläder på annat sätt. 

 

Slöjdklubben erbjöd en träff på Ådalsbyn 13/7 för barn och ungdomar med Anneli 

Nowén, Sandra Gybo och Sara-Kajsa Vilgotsdotter Lundgren som handledare. 

 

Öppet hus genomfördes 16/11 med många besökare som stannade länge för att fika, 

köpa lotter, titta på olika vävar, Sollefteåtapeten och på de slöjdare som deltog. 

 

Marknadsföring/information: en liten flyer med hösten olika programutbud och info 

om föreningen delades ut. Affischer har satts upp på strategiska ställen. Programmet 

har lagts in på hemsidan och vissa händelser har lagts ut på Facebook. Inför olika 

aktiviteter har ordförande mejlat ut en påminnelse till de medlemmar som lämnat sin 

mejladress. 

Ett skyltfönster på Medborgarskolan har upplåtits till föreningen att marknadsföra 

vår verksamhet. 
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Ingrid Eklund har besökt Rebeckalogen R39 Viola Tricolor den 4/9 och Sollefteå 

Släktforskare den 10/12 och berättade om Sollefteå Hemslöjdsförenings historia och 

verksamhet. 

Sandra Gybo och Ylva Bergstedt Johansson har medverkat i Kulturskolans 

verksamhet för skolelever på Vesterlunds café med återbruksslöjd (plåtsmycken och 

virkning av korgar). 

 

 

Styrelsen tackar varmt för de frivilliga och ideella insatser som utförts under 

året. 

 

 

 

Ingrid Eklund   Pia Hedberg   Bodil Tjäder 

ordförande    vice ordförande  kassör 

 

 

 

Ylva Bergstedt Johansson Britta Vestin  Gun-Britt Olsson 

sekreterare    ledamot   ledamot 

 

 

 

Rut Synnes 

ledamot 


