Verksamhetsplan
2022 ÅRS VERKSAMHETSPLAN
Gotlands Läns Hemslöjdsförening från mars 2022 Gotlands Läns Hemslöjdsförbund

Inledning
Verksamhetsåren 2020 och 2021 har påverkats av den globala covid-19 pandemin som medför
restriktioner för att arrangera fysiska möten.
Coronapandemin har samtidigt medfört att styrelsen har kunnat fokusera på den centrala frågan om
revidering av stadgarna och förvaltningsfrågor och förberedelser för nystart efter pandemin. Under
2022 fortsätter arbetet med uppbyggnaden av det ideella förbundet för främjande och utförande av
mjuk- och hård slöjd med medlemmarna i centrum och i samverkan med andra föreningar.

Beslut
Verksamhetsplanen fastställd vid styrelsemöte 2021-08-12.

Styrdokument
Verksamhetsplanen utgår från Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds övergripande strategi
och Verksamhetsinriktningen för 2022-2023 och då särskilt punkterna nedan:
-Utveckla medlemskapet och formerna för deltagande och aktiviteter. Med utgångspunkt från
medlemsundersökningar utveckla arbetet med medlemsrekrytering.
- Stärka och stödja barn- och ungdomsverksamheten. Genom att riksförbundet kallar till regelbundna
nätverksamträffar för kunskapspåfyllnad, erfarenhetsutbyte och inspiration. Genom att synliggöra
medlemmarnas verksamhet för målgruppen. Genom att gemensamt utveckla Slöjdklubbskonceptet.
- Arbeta i nätverk. Utveckla befintliga kontakter och samarbeten och ta initiativ till utökat samarbete
och samverkan med andra relevanta organisationer som stärker Hemslöjden och bidrar till att nå nya
målgrupper
Verksamhetsinriktning 2022-2023 (finns ej som länk på hemslojden.org 2021-08-09)

Verksamhetsplan 2022
Medlemsaktiviteter
Mål:
-Främja slöjd i alla sammanhang
-Slöjda tillsammans i gemenskap för att lära och utvecklas
-Fler aktiva medlemmar
Det gör vi genom att:
Arrangera minst en aktivitet i månanden i form av medlemsträffar, seminarier och kurser. Dessa utgår
bland annat från traditionellt årligt stick- och täljgille, världssticksdagen, världsbroderidagen och
hemslöjdens dag.
Vi kommer uppmärksamma föreningens samling av modeller och annat kulturhistoriskt material,
liksom föreningens historia.
Vi kommer presentera resultaten från den lokala och nationella medlemsdialog som genomförs 2021.
Förutsättningarna för verksamhet med barn och unga kommer undersökas och en ledarutbildning
planeras.
Föreningens kommunikation och verksamhet via sociala medier kommer fortsätta.

Föreningsadministration
Mål:
-Hållbar föreningsverksamhet genom funktionella stadgar och utvecklade arbetsformer
-Hållbar lösning för lokal för föreningsaktiviteter och förvaring av material och inventarier
-Dela ut Ella Skoglunds modellstipendium
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Samverkan
Föreningen samverkar med:
-Gotlands museum. Främst slöjd- och formkonsulenterna men även övriga kulturkonsulenter samt
kring lokal för förvaring av samlingarna.
-Studieförbundet Vuxenskolan Gotland. Kursverksamhet. Lokal för verksamhet.
-Fenomenalen Science Center. Programverksamhet särskilt riktad till barn- och unga.
-Region Gotland i enlighet med Kulturplanens intentioner

Förvaltning
Föreningen förvaltar följande tillgångar
Tillgång

Beskrivning

Samlingen

Cirka 3000 objekt

Bibliotek

Cirka 25 löpmeter böcker

Arkiv

Inventeringar och verksamhetshandlingar

Medel för
- Ella Skoglunds
modellstipendium

Ella Skoglunds modellstipendium. Skänkta medel ca 75 000 kronor.

- Slöjdarstipendiat

Slöjdarstipendiat (nästa utdelning 2023)

Övrigt
Information

Beskrivning

Ansvar/samordning

Sätergläntan – Institutet
för slöjd och hantverk

Gotlands läns Hemslöjdsförening är
medlem i föreningen Sätergläntan.

Medlemsavgift och
deltagande i årsstämma.
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