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Jämtland Härjedalens Hemslöjdsförbund 2022 
 

Styrelsen 
Katarina Gessl, ordförande  vald till årsmötet 2023 

Mona-Lisa Feltzin, sekreterare vald till årsmötet 2023 

Britt-Inger Roos, kassör  vald till årsmötet 2024 

Ingela Fast, ledamot  vald till årsmötet 2023 

Amanda Vesterlund, ledamot  vald till årsmötet 2023 

Styrelsen har haft 11 protokollförda möten under året. Dessutom har det genomförts en 

styrelseutvecklingsdag under ledning av hemslöjdskonsulent Susann Myrenhammar.  

Styrelsen har under året bildat självständiga arbetsgrupper som arbetat med olika fokusområden, till 

exempel barnslöjd och satsningen på broderiutställningen Djur och odjur.  

 

Valberedning  
Enligt årsmötet 2022 skulle varje lokalförening utse en representant till valberedningen och styrelsen 

skulle vara sammankallande. Men årsmötesprotokollet skickades aldrig ut till medlemmarna på grund 

av tekniska problem med medlemsdatabasen. Det har tyvärr inte funnits någon valberedning under 

året. 

 

Revisorer  
Petra Ivarsson   vald till årsmötet 2023 

Mia Hotchkiss   vald till årsmötet 2023 

 

Medlemmar  
Visa mig – en slöjdförening i Storsjöbygden 

90 vuxna medlemmar, 29 barnmedlemmar  

Bräcke kommuns hemslöjdsförening 

25 vuxna medlemmar, XX barnmedlemmar 

Broderiets Vänner, Östersund 

0 vuxna medlemmar, 0 barnmedlemmar 

Broderiets Vänner avlutade sin verksamhet i december 2022.  

Medlemmar som är direktanslutna till Jämtland-Härjedalens Hemslöjdsförbund 

68 vuxna medlemmar, 1 barnmedlemmar 
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Förbundet har totalt något mindre medlemmar än tidigare år och det kan tyvärr vara en effekt av 

pandemin. Efter flera månader utan aktiviteter har JHHF en förståelse för att man inte förnyar sitt 

medlemskap. Kommande år behöver förbundet prioritera att återaktivera de medlemmar som 

tappats.   

 

Slöjdklubbar  
Hotagen, Krokoms kommun 

Krokom, Krokoms kommun 

Stora Blåsjön, Strömsunds kommun 

Överammer, Ragunda kommun 

Östersund, Östersunds kommun 

Klövsjö, Bergs kommun 

Strömsund, Strömsunds kommun 
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Verksamheten 2022 
 

Året 2022 började som det föregående – med rekommendationer, restriktioner och riktlinjer för att 

hålla smittspridningen av Covid-19 nere. Föreningslivet var pausat i mycket stor utsträckning. När 

pandemin inte längre klassades som samhällsfarlig i Sverige och samtliga restriktioner slopades den 9 

februari innebar det en trögstart. Det var inte helt lätt att få upp farten efter månader av ”håll 

avstånd”, ”endast nödvändiga resor” och ”träffa bara de du måste”. Men under våren och sommaren 

hittade förbundet sitt nya normala med en hög digital aktivitet. Stora delar av hösten har också lagts 

på 2023-års storsatsning att visa den Sverigekända broderiutställningen Djur och odjur på Härjedalens 

Fjällmuseum i Funäsdalen, Härjedalen. 

 

Slöjdaktiviteter särskilt riktade till barn 
Under våren fick vi möjlighet till att rivstarta några extra SlöjdKlubbar, genom ett samarbete med 

Hemslöjdskonsulenterna och ett ekonomiskt Coronabidrag. Sju SlöjdKlubbar har haft verksamhet för 

ca 100 barn fördelade på ca 70 träffar. En del av barnen har blivit medlemmar i någon av våra lokala 

föreningar eller i länsförbundet. Vårt mål har varit att även SlöjdHandledarna skulle ha intresset att bli 

medlemmar. 

Arbetet med slöjdaktiviteter riktade till barn möjliggörs av de kreativa och kunniga SlöjdHandledarna. 

Under en gemensam fortbildningsdag den 16 oktober för samtliga SlöjdHandledare i länet, oavsett 

om man är färdigutbildad eller inte, eller om man driver SlöjdKlubb eller inte, tackades de verksamma 

av JHHF. Att visa uppskattning för de ideella krafterna som skapar rum för kultur i hela länet är viktigt 

för JHHF.  

I arbetsgruppen för barn- och unga verksamheten har Katarina Gessl, Ingela Fast och 

Hemslöjdskonsulent Susann Myrenhammar ingått. 

Under Jamtli Vårmarknad den 21–22 maj arrangerade JHHF en gratis slöjdworkshop för barn och 

vuxna-tillsammans. Temat var ulltovning och gav många trevliga möten och upplevelser över 

generationsgränserna.  

 

Slöjdaktiviteter särskilt riktade till vuxna 
Slöjdaktiviteter för vuxna har under våren bestått i öppen workshop på förbundets årsmöte den 9 

april, skapande tillsammans med barn på Jamtli Vårmarknad den 21—22 maj. Under sommaren 

presenterades en serie inspirationsinlägg på förbundets Facebook-sida med temat ”slöjda för 

trädgården”. Olika tekniker och materialet presenterades i inläggen för att tilltala så många som 

möjligt.  

Under hösten har förbundet arrangerat ett mycket uppskattat studiebesök på mikrospinneriet 

Ullforum, Ås, den 22 oktober. På initiativ av Bio Regina, Östersund arrangerades två stickbio-

föreställningar, den 19 oktober och den 6 december. Stickbio innebär att hantverk är påbjudet, det är 

tänt i salongen och att filmen som visas är på ett språk som de flesta förstår så man inte behöver läsa 

undertexterna. Till föreställningen i december visade JHHF en av Hemslöjdskonsulenternas 
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utställningar om vantar tillverkade i olika tekniker i Bio Reginas foajé och gav bort gratis stickböcker 

till biobesökarna. 

 

Främjande av slöjdens utveckling som näring 
JHHF ska inte bara arbeta för att bevara och utveckla slöjden utan också ”främja slöjdens utveckling 

som näring”. I länet finns det fler slöjd:iga företag. Det är allt från slöjdande egenföretagare, till 

ekonomiska föreningar som förenar slöjdare. Men också etablerade företag med sina rötter i slöjdens 

och hantverkets traditioner såsom exempelvis Woolpower med sina stickade svensksydda underställ 

och Frösö Handtryck med ett formspråk som bär spår av det jämtlänska och härjedalska kulturarvet 

och hantverksmässiga trycktekniker.  

Under året har JHHF trevande påbörjat detta främjandearbete genom att bjuda in medlemmarna till 

ett studiebesök hos mikrospinneriet Ullforum. Denna verksamhet ser förbundet fram emot att 

utveckla de kommande åren med fler studiebesök och aktiviteter om och för de som försörjer sig på 

slöjd och hantverk i länet.  

 

Diplom för slöjd 2022 
På årsmötet den 9 april tilldelades slöjdaren Örjan Bertilsson årets  

Diplom för slöjd. Motiveringen löd:  

Örjan Bertilsson har utifrån sin kännedom om de praktfulla 

jämtlandsskåpen och dess målerier, på olika sätt spridit kunskap om denna 

del av den svenska hemslöjden.  

Örjan har genom olika inventeringar och dokumenteringar sprid kunskap 

om jämtlandsskåpens hantverk, hantverkare och historia. Örjan är 

dessutom en skicklig brodös och har broderat flertalet repliker av de 

kända brudkuddarna från länet. Efter årsmötet ledde han en uppskattad 

broderiworkshop i fritt yllebroderi med inspiration från jämtlandsskåpens 

måleri för mötesdeltagarna.  

 

Sprida kännedom om hemslöjden  
JHHF har under året satsat på att sprida kännedom om hemslöjden genom förbundets digitala 

kanaler. Hemsidan via hemslojden.org har arbetats om för att spegla de nya stadgarna och för att få 

ett mer modernt utseende.  

Förbundets Facebook-sida har uppdaterats mycket mer frekvent med tips, inspiration och annat 

slöjdrelaterat. Förbundet har också spridit kurstillfällen, utställningsinfo och erbjudanden från 

slöjdföretagare och andra samarbetspartners i länet. Satsningen på att inspirera till slöjd genom på 

det här sättet har gett ett mycket positivt resultat. Sidan har under året ökat sin följarskara med 20 %, 

från 413 till 501, som i sin tur lett till fler interaktioner och det har skapat digitala rum för länets slöjd. 

Till exempel firades Hemslöjdens dag den 3 september med digital slöjdinspiration som nådde 700 

personer.  
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JHHF:s samlingar, både förbundsarkivet och mönstersamlingen Mönsterskatten bevaras på 

Föreningsarkivet i Jämtlands län, Östersund. Mönsterskatten hålls tillgänglig för forskare och 

allmänheten genom Föreningsarkivets generösa service. Samlingen innehåller bland annat skisser, 

vävnoter och prover av olika typer av jämtländsk och härjedalsk textilslöjd. Delar av Mönsterskatten 

är digitiserad och publicerad i databasen DigitaltMuseum.se tillsammans med Hemslöjds-Sveriges 

övriga mönstersamlingar. 

 

Ta del av och stödja konsulentarbetet 
JHHF har ett mycket nära samarbete med Regionens Hemslöjdskonsulenter. Susann Myrenhammar, 

hårdslöjdskonsulent, har varit adjungerad till de flesta styrelsemöten. Under året anställdes också 

styrelseledamot Britt-Inger Roos som vikarierande textilslöjdskonsulent vilket fördjupade samarbetet 

ytterligare.  

Det mest utarbetade samarbetet mellan JHHF och Hemslöjdskonsulenterna är insatserna rörande 

regionens SlöjdKlubbar för barn.  

 

Förbundet 
På årsmötet den 9 april antogs JHHF:s nya stadgar. Förbundet fick också en ny ordförande i Katarina 

Gessl och två nya ledamöter. Dessa stora förändring innebar att förbundet behövde lägga tid och 

resurser på att hitta och lära känna de nya förutsättningarna. Förbundet ser det som en styrka att år 

efter år få in nya engagerade, ideella krafter. Det ger en återkommande förnyelse av förbundet och 

det ger nya perspektiv på uppdraget.  

Delar av styrelsen har under hösten deltagit i Regionens och Postkodsstiftelsens workshop om bidrag 

och projektmedel den 8 oktober på Mittuniversitetets Campus, Östersund. Regionen är JHHF:s 

huvudsakliga finansiär genom det årliga verksamhetsbidraget. Utöver det är tillfälliga projektbidrag 

och medlemsavgifterna viktiga intäktskällor.  

 

Särskilt tack 
JHHF vill särskilt tacka följande parter:  

- Lokalföreningarna för deras outtröttliga arbete med att bevara, utveckla och sprida 
hemslöjden.  

- SlöjdHandledarnas värdefulla arbete i SlöjdKlubbarna för att föra hemslöjdens kunskaper, 
traditioner och värderingar vidare till nästa generation.  

- Bio Regina som satsade på slöjden i sin filmverksamhet.  
- Regionens Hemslöjdskonsulenter för ett uppskattat och framgångsrikt samarbete.  
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Östersund 2023-02-08 

Jämtland Härjedalens Hemslöjdsförbunds styrelse  

 

 

 

Katarina Gessl    Mona-Lisa Feltzin 

 

 

 

Britt-Inger Roos   Ingela Fast 

 

 

 

Amanda Vesterlund 

 


