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Antal medlemmar 88 

 

Årsmöte: 18/2 2020, på Hullsta Gård med programpunkten ”I huvudet på en 

konstnär”, Anneli Nowén berättar om sitt konstnärskap. Ett välbesökt årsmöte med 

efterföljande servering av smörgåstårta med kaffe/te. 

Extra årsmöte den 17/8 för att anta nya stadgar för lokalförening utformade av 

riksförbundet. 

 

Styrelsemöten: 28/1, 3/3, 21/4, 2/6, 17/8, 17/9 och 15/10 

Verksamhetsplanering; 23/11 

 

Medlemsmöten: 26/3 inställdes pga covid19. Medlemsmöte 12/10 med Märta-Stina 

stickning på annorlunda sätt genomfördes med många intresserade stickerskor under 

Ingrids Eklunds ledning. 

 

Förvaltningsberättelse:  
Medlemsantalet har ökat från 75 till 88 under året. 

Trots pågående pandemi har viss verksamhet kunnat bedrivits. 

Föreningen har erhållit ett stipendium från Sollefteå Kommun på 5000 kronor och ett 

från Apotekshuset- Konst & Kultur på 5700 kronor för Tapetgruppens arbete och 

utställning. Bidragen från Studieförbunden på totalt 9770 kronor är en viktig 

inkomstkälla för föreningen. Vårt lager av garn och vävar har inventerats, vilket 

medför en nedskrivning. Kassören fick i uppdrag vid förra årsmötet att kontrollera 

att hon redovisat utdelningen från Ångermanlands Hemslöjds AB:s likvidation rätt. 

Skatteverket delar kassörens uppfattning om hantering av posten, varvid fjolårets 

Resultat och Balansposter ligger kvar som tidigare redovisats. 

 

Kamratcirklar: Vävning, Sollefteåtapeten, skyltning och slöjdkvällar i samarbete med 

ABF och Medborgarskolan. 

 

Lokalen; under hösten har lokalen fått ny belysning med ledlampor vilket har gett 

betydande förbättring av ljusheten i lokalen. Belysningen har bekostats av 

hyresvärden. Strömuttag över långa bordet där symaskiner kan anslutas utan risk för 

snubbling över sladdar, bekostas av föreningen. 

Hurtsar har byggts om till en bardisk för uppdukning av fika. 

En upprensning av material har genomförts. 

 



VERKSAMHET: 

Vävstugans verksamhet; Under året har nya väverskor tillkommit. Vävstolar och 

allehanda material har skänkts till föreningen, i dagsläget finna 18 vävstolar. 

Pga covid19 har vävstugans bemanning ändrats till endast måndagar 10-13. För att 

kunna hålla avstånd och minska smittspridningen kan vävarna låna nyckel och väva på 

andra tider. Med de restriktioner som råder har vävandet minskat under året. 

Vävmöten har hållits 1ggr/mån, då bestäms vilka vävar som skall sättas upp och en 

kölista skrivs. 

En fördelning görs av arbetsmoment när det bestämts vad som skall sättas upp och 

vilka som ska väva för att fördela arbetet. 

Barbro Jansson har vävt en matta bestående av en del återbruksmateriel till 

Norrdans föreställning. 

Vävkurs för nybörjare med plats för 8 har startats under hösten under ledning av Elin 

Aarseth. 

 

Handarbetscaféer 27/1, 24/2. Planerade caféer 30/3 0ch 27/4 ställdes in pga 

covid19. Inga handarbetscaféer under hösten. 

 

Slöjdkvällar; 20/1, 3/2, 17/2, 2/3, 16/3, 30/3, 20/4, 4/5, 18/5, 14/9, 5/10, 26/10, 

16/11 och 7/12. 

Under dessa kvällar har var och en tagit med sig det den vill slöjda med, tex 

lappteknik, stickning, broderi, luffarslöjd är några av de slöjdarter som förekommit. 

 

Tapetgruppen har erhållit Sollefteå Kommuns Kulturstipendium på 5000 kronor att 

användas till utveckling av gruppens arbete. 

Från 23/6 – 26/11 har 13 sektioner ungefär 26 meter broderad Sollefteåtapet ställts 

ut i det nyöppnade Apotekshuset, Apotekshuset – konst & kultur. 

Bildmakarna genomförde en workshop på Apotekshuset 8/10, gruppen medverkade 

även till 4 kvällar där allmänheten erbjöds att prova på broderistygn, vad kan man 

göra med korsstygn, broderi och applikation samt överföra mönster för broderi. 

Några ur gruppen företog en inspirationsresa den 21/9 på 25 mil för att söka bilder 

till tapeten som synliggör de västra delarna av Sollefteå kommun. 

Förfrågan har kommit från Edsele att ställa ut tapeten i Edsele kyrka under 

sommaren 2021. 

 

Världsstickdagen 13/6 i Sollefteå stadspark samlade ca 30 personer för att under 

några timmar sticka och utbyta idéer. Limmodesign medverkade med försäljning av 

garner. 

 

Världsbroderidagen 30/7 samlade ett antal brodöser på Ådalsbyn för att visa och 

arbeta med fortsättningen på Sollefteåtapeten. 

 

Hemslöjdens dag 5/9 Vi prövar på att tillverka personliga bomärken samt monogram i 



vävstugan. Sandra Gybo berättade inspirerat om kyrklig textil och dess märkning. 

 

Slöjdklubben erbjöd en träff på Ådalsbyn 12/7 för barn och ungdomar med Anneli 

Nowén som handledare. 

 

Öppet hus 7/11 ställdes in pga covid19 

 

Marknadsföring/information: en liten flyer med våren/höstens 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 Gågatan har upplåtits till föreningen för att marknadsföra vår 

verksamhet 

Under året har ”utställningar” handlat om 24/1-1/4 Skolslöjd, 1/4-1/6 

Paradhanddukar och handdukar. 1/6-28/7 Trådslöjd och Blombroderier. 28/7-24/9 

Monogram och Bomärken. 24/9-18/11 Knyppling. 19/11-21/1 Stickat. 

Folkdräkterna samt ett skåp är hämtade på Västernorrlandsmuséet av makarna 

Bergström och Maj-Britt Engström. Allt är dokumenterat genom deras försorg och 

har levererats till kommunens magasin. 

 

 

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

året. 
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