GOTLANDS LÄNS
HEMSLÖJDSFÖRENING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2021

Årsstämma
Lördagen den 19 mars kl. 13:00
Plats: Bönesalen, Kulturum, Specksrum 6, Visby
(Gamla flickskolan/ gamla kulturskolan i Visby innerstad)
Gotlands läns Hemslöjdsförening
kallar till ordinarie årsstämma



På dagordningen för stämman:
 Temaföreläsning
Antagande av nya stadgar och bildandet av Gotlands läns Hemslöjdsförbund
 Sedvanliga årsmötesförhandlingar
 Medlemslotteri
 Kaffe och kaka
 Möjlighet att besöka Hemslöjdens nya Skaparlokal i Kulturum

Årsmöteshandlingar sänds ut till medlemmar med e-post. Årsmöteshandlingarna kommer
även att finnas tillgängliga på hemsidan från den 26:e februari:
https://hemslojden.org/forening/gotlands-lans-hemslojdsforening/
För att få handlingar på annat sätt kontakta
ordforande@gotland.hemslojden.org eller ring 070-456 44 77.

GOTLANDS LÄNS HEMSLÖJDSFÖRENINGS STYRELSELEDAMÖTER
Namn
Sara Hultsten
Britten Dahné
Gunilla Lagnesjö
Birgitta Tomsson
Inger Hammar
Agneta Holmgren
Elfrida Nilsdotter Ahlby
Lena Ideström
Bodil Fridlund
Hanne Ödin
Karin Ekling
Laila Gustavsson
Irma Sahlin
Lisa Hansén
Ruben Persson
Dagny Larsson
Ulla Larsson
Anki Otterström Toftén
-

Ting
Roll
Kommentar
Ordförande
Arbetsutskott
Vice ordförande
Arbetsutskott
Sekreterare
Arbetsutskott
Burs ting
Skattmästare
Arbetsutskott
Visby
Biblioteksansvarig Arbetsutskott
Lotteriansvarig
Arbetsutskott
Kräklinge ting
Gotlands Museums representant
Rute ting
Lummelunda
Dede ting
Forse ting
Endre ting
Grötlinge ting
Hejde ting
Banda ting
Halla ting
Hoburgs ting
Line ting
Bäl ting
Bro ting
Stenkumla ting
Garde ting
Fardhem ting
Hablinge ting
Hemse ting
Ungdomsrepresentant

REVISOR OCH REVISORSUPPLEANT
Pernilla Kolmodin och Hans Klintbom som revisorer samt Sigurd Lindkvist som
revisorssuppleant.

VALBEREDNING
Styrelsen fick i uppdrag av årsstämman att utse valberedning. Styrelsen utsåg Birgitta
Nygren, sammankallande, Susanne Bergström och Anna-Lena Stolt till valberedning
fram till extra stämman hösten 2021. Dessa tre valdes sedan på extra stämman till
valberedning fram till årsmötet 2022.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2021
Styrelsen för Gotlands läns
Hemslöjdsförening avger härmed
följande berättelse över föreningens
verksamhet för år 2021.
Föreningen är ansluten till Svenska
Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund
(SHR). SHR stödjer Gotlands läns
Hemslöjdsförening med system för
medlemsregister, utskick av
medlemsavier, gemensam hemsida
och e-postadress. Under våren deltog
Sara Hultsten på SHR:s digitala
årsstämma, på Sätergläntan, Institutet
för slöjd och hantverks stämma och
deltog under hösten på SHR:s
ordförandekonferens i Stockholm.
Gunilla Lagnesjö deltog i
Sätergläntans, Institutet för slöjd och
hantverks medlemsråd i november.
Gotlands läns Hemslöjdsföreningen är
en ideell förening utan eget kansli, där
all verksamhet bedrivs av medlemmarna själva. Föreningen samarbetar med
Studieförbundet Vuxenskolan vid bland annat genomförande av kurser och andra
aktiviteter.
Styrelsen har under året haft 6 protokollförda möten och även arbetsutskottet har
haft 6 möten. En ordinarie stämma och en extra stämma med anledning av
stadgeändring samt bildande av Gotlands läns Hemslöjdsförbund har genomförts.
Under år 2021 var medlemskapet i föreningen fördelat enligt följande: 1
ungdomsmedlemskap, 290 vuxenmedlemskap och 19 familjehuvudsmedlemskap
samt 23 familjemedlemskap. Medlemsavgiften var för enskild medlem 250 kr, för
familj 400 kr och för ungdom 80 kr.
Varje månad har medlemmarna fått ett månadsbrev tillsänt till sig med e-post
innehållande aktuell information. Föreningens hemsida, som ligger som sida under
SHR:s hemsida, har utvecklats och information om föreningen finns presenterad där.
På Instagram har en ny slöjdbild publiceras varje dag. Föreningen har också använt
sig av sin Facebook för att sprida information om och från föreningen.
Styrelsen har genomfört en medlemsundersökning under året för att lära känna
föreningens medlemmar. En genomgång av medlemsregistret visar att medlemmarna
huvudsakligen är kvinnor, 97%. Nära två tredjedelar av medlemmarna är äldre än 70
år. Cirka 40% har Visby som bostadsort.
Föreningens slöjdsamling är fortsatt deponerad på Gotlands Museums magasin på
Visborg.

SLÖJDVERKSAMHET 2021
Den 2:e januari 2021 hade vi på
grund av Coronapandemin inte
möjlighet att anordna ett
traditionsenligt Stick- och
täljgille. Därför genomfördes till
istället en digital Sticksömresa
där man under 7 dagar fick en
ny mönsterdel på
Gutestrickkvanten som Ulla
Persson designade åt
föreningen. Böcker lottades ut
bland de som deltog i
utmaningen.
Styrelsen följde
Folkhälsomyndighetens
riktlinjer och beslutade att inte
ha något fysiskt årsmöte utan arrangerade i stället sitt första digitala årsmöte under
marsmånad. Studieförbundet Vuxenskolan var behjälplig med tekniken.
På Hemslöjdens dag den 4:e september var ullen i centrum. Medlemmarna fick ett
digitalt utskick med texter om ”Ullen vårt kulturarv” och ”Tröjkällingar”. På
Studieförbundet Vuxenskolans hemsida kunde man se Birgitta Nygrens föreläsning
om ”Gutefåret och den gotländska ullen” samt Textil Gotlands film om ullen, karda
och spinna. De medlemmar som betalt medlemsavgift för 2021 drogs 10 vinnare som
fick en bok på posten.
I slutet av september arrangerade föreningen sin andra digitala stämma med
anledning förslag till att övergå till förbund och ta upp förslag till nya stadgar. Denna
gång var SHR behjälplig med tekniken och Elisabeth Bjar från SHR:s styrelse höll i
ordförandeklubban och ledde oss med van hand igenom mötet. Stämman beslutade
enhälligt att godkänna förslaget till nya stadgar för Gotlands läns Hemslöjdsförbund.
Under hösten flyttade föreningen in i sin nya lokal hos Kulturum Gotland.
Tillsammans med Textil Gotland, Broderiakademin och Studieförbundet
Vuxenskolan har ideella krafter arbetat med att ställa i ordning lokalen. De regionala
slöjd- och formkonsulenterna stödjer initiativet till samverkan mellan de olika
föreningarna. Föreningens bibliotek och övriga inventarier har kommit på plats.
Under hösten släppte Folkhälsomyndighetens restriktioner under en period och vi
kunde tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan anordna tre stycken täljkurser
med Ruben Persson som handledare.
Ett lotteri genomfördes under december där fem medlemmar varje adventssöndag
hade möjlighet att vinna servetter med Tobias Langmönster från Barbro Sandell.
Vi höll avstånd, vi höll i och vi höll ut!

ETT SLÖJDÅR PRÄGLAT AV OMSTART
När vi nu sammanfattar år 2021 och ser tillbaka på föreningens verksamhet kan vi
konstatera följande:
Vi antog att vi under året skulle kunna återgå till normal slöjdverksamhet och att
Coronapandemin skulle vara över. Vi har nu fått uppleva två annorlunda
verksamhetsår och fått övergå till att vara mer digitala. Det har förhoppningsvis fått
oss att börja tänka i nya banor men vi saknar att träffas, slöjda tillsammans och att
byta kunskap samt erfarenhet.
När vi går tillbaka till det vi skrev i
verksamhetsberättelsen 2020 ser vi att vi
uppfyllt de förhoppningar och mål som vi
hade under året. Hemslöjden har fått en ny
lokal under året! Under hösten flyttade vi in
Kulturum Gotland i Visby tillsammans med
Studieförbundet Vuxenskolan, Textil
Gotland och Broderiakademin. Här
kommer vi ha möjlighet att träffas och
slöjda tillsammans.
Styrelsen har arbetat vidare med översynen
av stadgar för att få till en organisation som
stämmer överens med en ideell förenings
förutsättningar och som är anpassad till vår
tid. Vi har också arbetat med att tydliggöra
styrelsens arbetsuppgifter och sett embryon
till arbetsgrupper för er medlemmar att
vara delaktiga i. Detta arbete har gjorts för
att under år 2022 kunna nystarta Gotlands läns Hemslöjdsförbund och för att
fortsätta främja slöjden, både ett lokalperspektiv och i ett större perspektiv inom
Sverige.
Sist men inte minst vill vi bara säga att det är vi tillsammans - vi medlemmar - som är
föreningen. Att det är vi tillsammans som bedriver verksamheten och främjar slöjden.
Vi ser fram emot att ses under 2022 och fortsätta arbetet tillsammans!
Sara Hultsten
Ordförande

Britten Dahné
Vice ordförande

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Föreningen har sitt säte i Visby.
Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat och
balansräkning.

Visby 2022-02-21
Sara Hultsten
Ordförande/ Arbetsutskott

Britt Dahné
Vice Ordförande/ Arbetsutskott

Birgitta Tomsson
Skattmästare/ Arbetsutskott

Gunilla Lagnesjö
Sekreterare/ Arbetsutskott

Agneta Holmgren
Arbetsutskott

Inger Hammar
Arbetsutskott

Styrelsen för Gotlands läns Hemslöjdsförening får härmed avge
årsredovisning för räkenskapsåret 2020.
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK.

Gotlands läns Hemslöjdsförening

Balansräkning 2021
Tillgångar

Bokslut 2021

2021-01-31 2020-12-31

Omsättningstillgångar

Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

720
13105
200
14025

Kortfristiga placeringar
Övriga kortfristiga placeringar
Summa kortfristiga placeringar

352699
352699

352699
352699

Kassa och bank
Kassa och bank
Summa kassa och bank

271640
271640

247468

624339

614193

-309047
-158935
-17346
-485328

-309047
-95705
-63230
-467982

Summa omsättningstillgångar
Eget kapital och skulder
Eget kapital
Fritt eget kapital
Fritt eget kapital vid årets början
Balanserat
Årets resultat
Fritt eget kapital vid räkenskapsårets slut

Summa eget kapital

Avsättningar
Avsättningar för mönsterutveckling
Reserverade medel
Utbildningsfonden

Summa avsättningar

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

-485328

-467982

-78135
-40000
-16650

-78135
-40000
-16650

-134785

-134785

-4225,6

-11426

-4225,6

-11426

-624339

-614193

Inventarier
Föreningen har inventarier enligt förteckning 213 674 kr.
Samtliga är avskrivna enligt plan.
Eget kapital.
Föreningen har 2021-12-31 en räntefond hos Swedbank
Med bokfört värde av 352 454 kr.

Resultaträkning 2021

Föreningens intäkter

Bidrag
Medlemsavgifter
Stick och spinn stämma
Övriga intäkter

Summa föreningens intäkter

2021010120211231

2020 010120201231

5250
55340
0
800

10000
59360
0
9040

61390

78400

Direkta kostnader
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Summa föreningens kostnader

773
42901
504
44178

-3867
-23759
11406
-16220

Rörelseresultat

17212

62180

134

1046
4
1050

Föreningens kostnader

Finansiella poster
Övriga ränteintäkter
övriga finansiella kostnader
Summa finansiella poster

Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

134

17346

63230

17346

63230

KONTAKTUPPGIFTER
Adress
Gotlands läns Hemslöjdsförening
c/o Sara Hultsten
Kung Magnus väg 32
621 39 VISBY

Bankgiro
5607-8140

Org.nr
834000-1588

E-post
Föreningen:

ordforande@gotland.hemslojden.org

Sociala medier
Hemsida:
Instagram:
Facebook:

www.hemslojden.org
@hemslojdenpagotland
Gotlands läns Hemslöjdsförening

Telefon
Kontakta i första hand den som är ansvarig för respektive arrangemang.
Ordförande
Vice ordförande

Sara Hultsten
Britten Dahné

privatnummer: 0730-65 45 10
privatnummer: 070-456 44 77

